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Indachtigg het feit dat een voorwoord bij  een proefschrift vooral een dankwoord behoort te zijn, wil ik 

enkelee mensen bedanken voor  hun bijdrage aan de totstandkoming van het nogal omvangrijke verhaal 

datt  volgt. In de eerste plaats is mijn promotor, prof. mr. J.M. de Meij  zeer  grote dank verschuldigd: 

zonderr  hem was dit proefschrift er  nooit gekomen. De samenwerking met hem is altij d buitengewoon 

plezierigg geweest, niet in de laatste plaats omdat hij  aftij d feilloos heeft aangevoeld wanneer  hij  wel en 

niett  moest aandringen op het aanleveren van tekst. Kortom: professor  De Meij  is een ideale promotor 

geweest. . 

Vervolgenss zou ik de medewerkers van de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amster-

damm en van de Universiteit Leiden willen bedanken voor  hun behulpzaamheid bij  het zoeken en vinden 

vann voor  dit proefschrift relevante literatuur  en bronnen. Dank gaat ook uit naar  de collega's en oud-

collega'ss van de vakgroep staatsrecht van de Universiteit van Amsterdam, en van de sectie staats- en 

bestuursrechtt  van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor  de belangstelling die ze hebben getoond 

tijdenss het schrijven van het proefschrift en voor  het van tij d tot tij d overnemen van onderwijstaken. 

Tenn slotte zou ik mijn familie willen bedanken. Een speciale vermelding verdient mijn moeder. Ze 

heeftt  tijdens de lange jaren die het heeft geduurd om het proefschrift te schrijven, niet getwijfeld aan de 

goedee afloop en heeft - misschien nog belangrijker  - me nooit gevraagd wanneer  het werk nu eindelijk 

eenss klaar  zou zijn. Voor  het geval dat ze zichzelf die vraag wel heeft gesteld: het is nu klaar. 

Diemen,, juni 2005 
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Inleidin g g 

Ditt onderzoek gaat over een centraal aspect van het staatsrecht voor Nederlands Oost-Indië, namelijk de 

wijzee van verdeling van regelgevende bevoegdheden in de jaren 1602-1942; over opvattingen van 

Nederlandsee bestuurders, politici en staatsrechtsgeleerden inzake de verhouding tussen Nederland en 

Nederlandss Oost-Indië; en over de samenhang tussen die wijze van verdeling en die opvattingen. Het 

onderzoekk betreft daarmee aspecten van wat we, aldus de historicus Van Deursen, 'vroeger zo ongege-

neerdd koloniale geschiedenis noemden',1 en wel koloniale rechtsgeschiedenis en koloniale ideeënge-

schiedenis,, toegespitst op Nederlands Oost-Indië. 

Directee Nederlandse bemoeienissen met de Indonesische archipel zijn er tussen 23 juni 1596, de dag 

waaropp Nederlandse schepen Bantam in het noordwesten van Java bereiken, en 1 oktober 1962, de dag 

waaropp Nederland het bestuur over Nieuw-Guinea overdraagt aan een interimbestuur van de Verenigde 

Naties.22 Gedurende die tijd zijn er, mede op basis van opvattingen van Nederlandse bestuurders, politici 

enn staatsrechtegeleerden, staatsrechtelijke stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlandss Oost-Indië ontwikkeld - al zullen de stelsels van né 1942 om nog aan te geven redenen in 

ditt onderzoek niet aan de orde komen. 

Doorr weer te geven welke regelgevers er waren in de verschillende stelsels en hoe hun regelgevende 

bevoegdhedenn ten opzichte van elkaar waren afgebakend zal worden beschreven welke stelsels van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië er door de eeuwen heen zijn 

geweest.. Ook zal worden beschreven welke opvattingen, theorieën en ideologieën over de verhouding 

tussenn Nederland en Nederlands Oost-Indië door de eeuwen heen van belang zijn geweest voor de 

verschillendee stelsels. Met de beschrijving en bijbehorende analyse wordt beoogd inzicht te verkrijgen 

inn de ontwikkelingsgang van de stelsels en opvattingen. In hoeverre is er in de stelsels en opvattingen 

sprakee geweest van continuïteit of juist van breuken in de ontwikkelingsgang? 

Err is in de laatste decennia zeer veel wetenschappelijke literatuur verschenen over de voormalige 

Nederlandsee koloniën, vooral over Nederlands Oost-Indië. Het staatsrecht voor Nederlands Oost-Indië 

enn de betekenis van opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië voor 

ditt staatsrecht zijn daarbij relatief onderbelicht gebleven. Vóór 1942 is er we! veel geschreven op dit 

terrein,, maar die literatuur heeft als nadeel dat ze tijdens de nog voortgaande ontwikkeling van dat 

staatsrechtt is geschreven en daarom geen compleet overzicht heeft kunnen geven van het staatsrecht, de 

11 Van Deursen, p. 244. 
22 Dit interimbestuur heeft op 1 mei 1963 het bestuur over Nieuw-Guinea overdragen aan de Indonesische 

republiek. . 
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voorr dit staatsrecht relevante opvattingen, en de ontwikkelingsgang van beide. Dit onderzoek beoogt 

eenn dergelijk overzicht achteraf te geven, en zo een lacune in de wetenschappelijke literatuur over 

Nederlandss Oost-Indië enigszins op te vullen. 

Zoalss aangegeven is er tussen 1596 en 1962 sprake van directe Nederlandse bemoeienis met de Indone-

sischee archipel. De beschrijvingen in dit onderzoek zijn gericht op de jaren 1602-1942. De jaren 1596-

1602,, het tijdperk van de voorcompagnieën, zullen slechts kort worden behandeld. De jaren 1942-1962 

zullenn niet aan de orde komen. In 1942 houdt Nederlands Oost-Indië door de Japanse bezetting de facto 

opp te bestaan, en van (volledig) herstel van het Nederlandse gezag in de Indonesische archipel zal het 

daarnaa niet meer komen. 

Dee jaren 1602-1942 vallen onder te verdelen in vijf periodes. De eerste periode loopt van 1602 tot 

1795:: het VOC-tijdperk. In dit tijdperk hebben de Staten-Generaal de soevereiniteit over de gebieden 

diee de VOC - een handelsmaatschappij die tevens is bekleed met overheidsgezag - in bezit neemt in de 

Indonesischee archipel. In de praktijk maakt de VOC vrijwel zelfstandig de dienst uit in deze gebieden, 

enn stellen VOC-organen het overgrote deel van de regelgeving voor Nederlands Oost-Indië vast. In 

dezee periode is geen sprake van theorievorming over de verhouding tussen Nederland en Nederlands 

Oost-Indië. . 

Dee tweede periode loopt van 1795 tot 1816: het overgangstijdperk. In deze periode wordt druk 

gezochtt naar een nieuwe vorm voor de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands 

Oost-Indië.. De zoektocht levert vooral een groot aantal plannen op, in hoofdlijnen neergelegd in elkaar 

inn hoog tempo opvolgende grondwetten. De plannen hebben gemeen dat Nederlands Oost-Indië nu 

ondubbelzinnigg als staatsbezitting wordt beschouwd, zodat regelgeving voor dit gebied door staatsorga-

nenn gemaakt moet worden. Verder wordt in deze periode een begin gemaakt met theorievorming over 

dee verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië. 

Dee derde periode loopt van 1816 tot 1848. In deze periode neemt het staatsrecht voor Nederlands 

Oost-Indiëë op basis van de Grondwetten van 1815 en 1840 een autocratische vorm aan. All e regelge-

vendee (en bestuurlijke) bevoegdheden inzake Nederlands Oost-Indië berusten bij de Koning. In deze 

jarenn is er wel enige theorievorming over de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië, 

maarr van uitgebreide discussies is geen sprake. 

Dee vierde periode loopt van 1848 tot 1927. In deze jaren is er sprake van constitutionalistisch 

staatsrecht:: de voornaamste regelgeving voor Nederlands-Indië wordt vastgesteld door de wetgevende 

macht,, er is een zekere mate van machtenscheiding en een medewetgevende en controlerende volksver-

tegenwoordigingg in Nederland. Daarnaast wordt in 1918 in Nederlands-Indië de Volksraad ingesteld, 

eenn vertegenwoordigend lichaam met zuiver adviserende bevoegdheden. De fundamenten voor dit 

staatsrechtt zijn de Grondwet van 1848 en het Reglement op het beleid der regering van Nederlands-
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Indiëë van 1854. In deze jaren wordt veel meer dan voorheen nagedacht en geschreven over de verhou-

dingg tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië. 

Dee vijfde en laatste periode loopt van 1927 tot 1942. Ook in deze jaren is er sprake van constitutio-

nalistischh staatsrecht met een zekere mate van machtenscheiding en een medewetgevende en controle-

rendee volksvertegenwoordiging in Nederland. De bouwstenen voor dit staatsrecht zijn de Grondwet van 

19222 en de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië van 1925. Een verschil met het staatsrecht 

vann de vorige periode is dat de Volksraad nu een zekere rol gaat spelen in het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden. Inzake de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië wordt 

dee lij n van de vorige periode in versterkte mate voortgezet: er wordt zeer veel over de kwestie geschre-

ven.. De toon van de discussie wordt feller, mede door de activiteiten van de nationalistische beweging. 

Elkk van bovenstaande periodes wordt in een apart hoofdstuk behandeld - in het eerste hoofdstuk zal 

ookk kort worden gesproken over het tijdperk van de voorcompagnieën. De hoofdstukken bevatten elk 

eenn beschrijving van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden van de desbetreffende 

periode.. Daarnaast bevatten de hoofdstukken twee tot en met vijf een behandeling van opvattingen over 

dee verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië in de desbetreffende periode. 

Tenn slotte zal in een korte conclusie worden ingegaan op de ontwikkelingsgang van de stelsels en 

vann de opvattingen door de jaren en onderscheiden periodes heen. Aangegeven zal worden in hoeverre 

err sprake is geweest van continuïteit of van breuken in de ontwikkelingsgang. 

Alvorenss tot het onderzoek over te gaan moeten hier nog enkele opmerkingen worden gemaakt over de 

gevolgdee aanpak. Ten eerste: volgens de aan het begin van de inleiding genoemde historicus Van 

Deursenn is de belangstelling voor koloniale geschiedenis tegenwoordig groter dan ooit. Hij verklaart 

dezee belangstelling door te wijzen op de actualiteit van dit deel van het Nederlandse verleden, ook 'los 

vann morele vragen rondom schuld en glorie': de 'omgang die Indonesiërs, Surinamers en Antillianen 

onderhoudenn met de afstammelingen van hun vroegere kolonisatoren wordt steeds beïnvloed door het 

beeldd dat zij van het gezamenlijke verleden meedragen'.3 In dit onderzoek zal noch op de actualiteit van 

hett koloniale verleden, noch op morele vragen rondom schuld en glorie expliciet worden ingegaan. Het 

onderzoekk beoogt in de eerste plaats beschrijvend en analyserend te zijn - al zullen waardeoordelen niet 

geheell  achterwege (kunnen) blijven. 

Tenn tweede moet er - in aansluiting op het laatst gegeven citaat - op gewezen worden dat het beeld 

datt men heeft van het koloniale verleden kan afhangen van het perspectief van waaruit men naar dit 

verledenn kijkt Dit onderzoek kijkt naar het Nederlandse koloniale verleden vanuit een Nederlands 

perspectief.. De kijk van de inheemse bevolking van Nederlands Oost-Indië - en met name de kijk van 

11 Van Deursen, p. 244. 
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dee nationalistische beweging - zal slechts hier en daar ter sprake komen, en dan vooral om (de eenzij-

digheidd van) het Nederlandse perspectief beter te doen uitkomen. 

Tott slot is er een terminologische kwestie. In deze inleiding is steeds gesproken over 'Nederlands Oost-

Indië'.. Deze term verwijst zowel naar de vóór 1816 door Nederland (= de Republiek der Verenigde 

Nederlanden,, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland) in bezit genomen gebieden in de Indone-

sischee archipel, als naar de gebieden in de Indonesische archipel waarover het Koninkrijk der Nederlan-

denn vanaf 1816 de soevereiniteit heeft. In het eigenlijke onderzoek zal de term 'Nederlands Oost-Indië' 

zoo min mogelijk worden gebruikt. De in bezit genomen gebieden tijdens de eerste twee periodes zullen 

zoveell  mogelijk worden aangeduid met de term 'Oost-Indië', de gebieden waarover het Koninkrijk der 

Nederlandenn vanaf 1816 de soevereiniteit heeft zullen zoveel mogelijk worden aangeduid met de term 

'Nederlands-Indië'. . 
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Hoofdstukk 1 

Verdelingg van regelgevende bevoegdheden tijdens 

hett  VOC-tijdper k (1602-1795) 

1.11 Het ontstaan van de VOC en haar  rol in de Indonesische archipel 

Dee zestiende eeuw kan worden gezien als het geboorte-uur van de wereldhandel. In die eeuw maken 

zeeschepenn van betere kwaliteit langere reizen mogelijk, raken de handelsgebieden rondom de Noord-

zee,, de Oostzee en de Middellandse Zee nauwer op elkaar betrokken, en krijgt het Europese handelsnet-

werkk contacten met Azië, Afrika en Amerika. De vaart op Azië is aanvankelijk in handen van de 

Portugezen,, die zichzelf beschouwen als de enigen die het recht hebben met Azië handel te drijven.1 

Reedss rond 1510 zetten zij voet aan wal in de Indonesische archipel. De Nederlanders volgen pas aan 

hett eind van de zestiende eeuw. Zij zullen de Portugezen in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

verdringenn als voornaamste Europese handeldrijvers met Azië. 

Dee eerste Nederlandse expeditie die de Indonesische archipel bereikt, bestaat uit een vloot van vier 

schepenn die op 2 april 1595 van de rede van Texel vertrekt en op 23 juni 1596 aanlegt bij Bantam in 

hett noordwesten van Java. De komst van Nederlanders naar Azië aan het eind van de zestiende eeuw is 

niett het gevolg van een verlangen om koloniën te stichten of om veroveringen te maken, maar van een 

verlangenn om handel te drijven.2 Dat de eerste Nederlandse expeditie naar de Indonesische archipel 

financieell  een mislukking is geworden, doet aan dat verlangen geen afbreuk. Als in augustus 1597 de 

inmiddelss tot drie schepen gereduceerde vloot in Nederland terugkeert is dan ook 'bij alle tegenslag (...) 

hett ene succes doorslaggevend: de mogelijkheid van vaart op Azië was aangetoond'.3 Vanaf 1598 

wordtt daarom een groot aantal expedities naar de Indonesische archipel georganiseerd. 

Vann een VOC is in de jaren tot 1602 nog geen sprake. Zo is de al genoemde eerste Nederlandse 

expeditiee naar de archipel georganiseerd door de in 1594 in Amsterdam opgerichte Compagnie van 

Verre.. Deze Compagnie is een van de zogenaamde voorcompagnieën, die alle expedities naar de 

archipell  tussen 1595 en 1602 hebben georganiseerd. De jaren van 1595 tot 1602 kunnen dan ook 

11 Zie Van Deursen, p. 129-137. 
22 Hierop wordt zowel in nieuwe als in oudere literatuur de nadruk gelegd. Zie bijvoorbeeld Van den Doel 

(1996),, p. 10, L. de Jong (deel 1 la), p. 29, Ricklefc, p.26-7, en van de oudere literatuur Hoogenberk, p. 5-6, De 
Louter'(1914),, p. 59, en I.A. Nederburgh (1923), p. 100. 

33 Gaastra, p. 16. De voornaamste reden voor de mislukking van de eerste expeditie was dat de twee belang-
rijkstee leiders ervan, Comelis de Houtman en Gerrit van Beuningen, ongeschikt bleken voor hun taak. Zie de 
Algemenee geschiedenis der Nederlanden (AGN), deel 7, p. 176, Gaastra, p. 16 en Terpstra, p. 323. 
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omschrevenn worden als het tijdperk van de voorcompagnieën.4 

Inn het tijdperk van de voorcompagnieën is het handeldrijven vrij ongestructureerd. Er worden door 

koopluii  vennootschappen opgericht, zoals de hiervoor al genoemde Compagnie van Verre, de Nieuwe 

Compagniee (die na enkele jaren met de Compagnie van Verre is verenigd in de Oude Compagnie) en 

dee Nieuwe Brabantse Compagnie. Aanvankelijk gebeurt dit alleen in Amsterdam, de drie zojuist 

genoemdee voorcompagnieën zijn - ondanks de naam van de laatste - alle Amsterdams van oorsprong.5 

Vanaff  1598 kennen ook Zeeland en Rotterdam dergelijke vennootschappen zoals de Veerse Compagnie 

enn de Compagnie der Zuidnederlanders te Rotterdam. Tussen 1595 en 1602 hebben in totaal tien 

voorcompagnieënn vijftien reizen naar de Indonesische archipel georganiseerd.6 

Inn tegenstelling tot de VOC enkele jaren later worden al deze vennootschappen zonder regeringsbe-

moeieniss gevormd. Toch raakt de overheid bij hun reilen en zeilen betrokken. Zo moeten de uitvarende 

schepenn voorzien zijn van patenten - een akte meegegeven aan handelsgemachtigden van de voorcom-

pagnieën,, met daarin onder meer aanbieding van vrede en vriendschap en een verzoek om hulp en 

beschermingg - en commissies - een akte meegegeven aan de schippers met daarin onder meer hun 

aanstellingg tot kapitein en het verlof tot de reis.7 Deze patenten en commissies worden aan de voorcom-

pagnieënn uitgereikt door Maurits van Nassau, stadhouder van (onder meer) Holland en Zeeland, en 

admiraal-generaall  van de Unie.' Verder regelt de overheid in zogenaamde 'artikelbrieven' het rechtsle-

venn aan boord van de schepen van de voorcompagnieën tijdens de reis naar de Indonesische archipel en 

terug.. Deze artikelbrieven bevatten formeel en materieel recht, worden voor elke reis afzonderlijk 

ontworpenn door de betrokken voorcompagnie en worden bekrachtigd, meestal door Maurits, soms door 

dee Staten van een gewest.9 

Daarnaastt roepen de voorcompagnieën, omdat reizen naar Aziè" kostbaar en gevaarlijk zijn, dikwijl s 

dee hulp in van de Staten van een gewest of van de Staten-Generaal. Die hulp behelst onder meer het 

44 Zie voor het tijdperk van de voorcompagnieën vooral Van der Chijs (1857) en Terpstra, passim. Korte 
behandelingenn zijn onder andere te vinden bij Van Goor (1994), p. 25-32 en AGN, deel 7, p. 174-8. 

'Brabantse'' duidt dan ook niet op de plaats van oprichting, maar op de herkomst van de oprichters. Terpstra 
wijstt erop dat '„Brabanders" (...) in Amsterdam de algemeene term [was] voor Zuidnederlanders' (Terpstra, p. 
425).. Vóór en na de val van Antwerpen (1585) naar de Hollandse steden gevluchte Vlaamse kooplui (Zuidneder-
landers)) hebben een voorname rol gespeeld bij het oprichten van verschillende voorcompagnieën, zie J.J.P. de 
Jong,, p. 32-4. 

66 Zie Terpstra, p. 324-5 en Gaastra, p. 19 voor een overzicht van de expedities van de voorcompagnieën. Zie 
ookk Ball, p. 1, FuraivalL p. 21 en AGN, deel 7, p. 178. Naast de tien voorcompagnieën die reizen hebben 
georganiseerd,, zijn er ook 'min of meer embryonale ondernemingen, die het nooit tot zelfstandige voyages 
gebrachtt hebben' (Terpstra, p. 473). 

77 Zie Hoogenberk, p. 84-5 en La Bree, p. 13. 
88 Zie Hoogenberk, p. 33-7. 
99 Zie Hoogenberk, p. 86-7, 102-3, 152-3 en 189-90. Zie onder meer Van der Chijs (1857), p. 175-89, De 

Jonge,, deel I, p. 204-12 en Keuning, p. 152-162 voor voorbeelden van artikelbrieven in het tijdperk van de 
voorcompagnieën. . 
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lenenn van geschut, de leverantie van kruit en kogels, en de vrijstelling van belastingen op de handels-

vaart.100 Tot slot dringen de Staten-Generaal sinds 1598 om economische redenen aan op een samengaan 

vann de voorcompagnieën. Omdat de verschillende voorcompagnieën elkaar fel beconcurreren in de 

Indonesischee archipel komt namelijk de winstgevendheid van de vaart op de archipel in gevaar. Door 

dee concurrentie stijgt de prijs die de Nederlanders moeten betalen voor de in de archipel te halen 

produktenn - nootmuskaat, kruidnagel, foelie en peper - terwijl door de grote toevoer van die produkten 

naarr Europa de verkoopsprijs daalt.11 

Inn 1602 heeft het aandringen van de Staten-Generaal succes. All e op dat moment bestaande of in 

oprichtingg zijnde voorcompagnieën gaan bij octrooi van de Staten-Generaal van 20 maart 1602 samen 

inn de VOC. Het samengaan is van lange duur geweest, de VOC heeft bijna tweehonderd jaar bestaan, 

enn is commercieel zeer succesvol gebleken, zeker in de zeventiende eeuw. Zo heeft de VOC, sluikhan-

dell  daargelaten, in de loop van de zeventiende eeuw het monopolie verkregen op de handel in fijne 

specerijenn (nootmuskaat, foelie en kruidnagelen), die afkomstig zijn uit de archipel. Daarnaast heeft ze 

inn diezelfde periode een vooraanstaande positie verkregen in de handel in peper. Verder heeft de VOC 

zekerr tot 1680 een belangrijke rol gespeeld in het intra-Aziatische handelsverkeer. 

Vanaff  het eind van de zeventiende eeuw vermindert het commerciële succes van de VOC. Dit is 

onderr meer het gevolg van veranderingen in de produktenstroom vanuit Azië: het belang van produkten 

alss katoen, koffie, thee en suiker neemt toe, dat van fijne specerijen en vooral peper neemt af. De VOC 

speeltt onvoldoende in op deze veranderingen. Het is ook het gevolg van de kleinere rol die de VOC in 

hett intra-Aziatische handelsverkeer gaat spelen. Mede door deze twee factoren verkeert de VOC in de 

tweedee helft van de achttiende eeuw in een structurele financiële crisis waar ze niet meer uit zal 

komen.12 2 

Hett bedrijfsresultaat van de VOC wordt geleidelijk ook verslechterd door de groeiende kosten van 

hett bestuursapparaat overzee. Dit bestuursapparaat wordt steeds omvangrijker en kostbaarder door het 

territorialee bezit dat de VOC verkregen heeft. De VOC is namelijk, hoofdzakelijk vanuit het verlangen 

haarr commerciële positie veilig te stellen, in de loop van de zeventiende eeuw en vooral in de achttien-

dee eeuw in de archipel territorium gaan verwerven en er een politieke en militaire rol gaan spelen.13 Met 

namee op Java, waar de centrale VOC-vestiging in de archipel was gevestigd, is vrij veel gebied verwor-

100 Zie Van Goor (1994), p. 33. 
""  De strijd van de Republiek tegen Spanje en op dat moment ook tegen Portugal is een andere reden geweest 

voorr het samengaan van de voorcompagnieen in de VOC, en wordt als zodanig genoemd in de oprichtingsakte 
vann de VOC. De economische reden wordt echter vaak als belangrijker beschouwd: zie Gaastra, p. 19-20 en Van 
Goorr (1994), p. 36. J.J.P. de Jong, p. 34-5 lijkt uit te gaan van gelijkwaardigheid van beide redenen. 

122 Zie Gaastra, p. 43-6,124-38,173; J.J.P. de Jong, p. 49-53,59-71, 87-92,143-64; JJ. Steur, passim. 
111 Ook buiten de archipel is gebied verworven, bijvoorbeeld op Ceylon. Op die gebiedsverwervingen wordt 

hierr niet ingegaan. 
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venn en de politieke en militaire rol een belangrijke geworden. Toch is de VOC nooit soeverein heerser 

gewordenn over Java, laat staan over de hele Indonesische archipel. Nederland verkrijgt pas controle 

overr heel Java in 1830, na afloop van de Java-oorlog (1825-1830). De controle over de hele archipel 

laatt tot 1910 op zich wachten.14 

Hoewell  het niet de bedoeling is hier een uitgebreid overzicht te geven van de verwerving van het 

territoriumm en van de politieke en militaire rol van de VOC in de Indonesische archipel tussen 1602 en 

1795,, zijn enkele korte opmerkingen over beide zaken toch nodig om duidelijk te maken in welke 

gebiedenn van de archipel VOC-recht van toepassing heeft kunnen zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

vann het onderscheid dat de Australische rechtshistoricus Ball maakt tussen de periode tot 1650, waarin 

dee VOC optreedt als 'avonturier-koopman', en de periode vanaf 1650, waarin haar rol die van 'koning-

koopman'' is.15 

Inn de eerste periode beperkt de rol van de VOC zich hoofdzakelijk tot contacten van commerciële 

aard.. De VOC wil handel voeren, en heeft daarvoor in principe genoeg aan verdragen met plaatselijke 

heersers,, aan de hegemonie ter zee en aan een aantal handelsposten. Veel van die handelsposten heeft 

dee VOC in 1602 overigens overgenomen van de voorcompagnieën. Het gaat dan om handelsposten te 

Atjehh (Noordwest-Sumatra), Johore en Patani (het Maleise schiereiland), Bantam (Noordwest-Java), 

Gresseee (Noordoost-Java), en Banda en Ternate (de Molukken). Toch worden er ook in deze periode al 

gebiedenn in de Indonesische archipel verworven, vaak ten koste van de Portugezen, en daarmee 

soevereinee rechten verkregen. Dit gebeurt veelal om de VOC-positie in de handel in specerijen te 

verbeterenn of veilig te stellen en geschiedt over het algemeen op basis van twee soorten rechtstitels: het 

sluitenn van overeenkomsten met plaatselijke heersers of het recht van conquest.16 

Dee gebieden die de VOC tot 1650 verwerft zijn echter gering in aantal en oppervlakte. Zo wordt de 

VOCC een factor van betekenis in de Molukken, op dat moment de enige plaats ter wereld waar fijne 

specerijenn worden geteeld, door de verovering van het Portugese fort op het oostelijk deel van Ambon 

inn 1605. In 1611 richt de VOC een handelspost op bij de stad Jakatra in Noordwest-Java, een post die 

inn maart 1619 de naam Batavia krijgt. Een in 1618 begonnen gewapend conflict eerst met Engelsen en 

Jakatranen,, later met Bantammere over deze handelspost wordt in het voordeel van de Nederlanders 

beslistt als in mei 1619 Jan Pieterszoon Coen met zeventien schepen Jakatra bestormt, de stad vernielt 

144 Zie Ball, p. 4-7. 
!SS Zie Ball, p. 4; hij spreekt over 'merchant adventurer' en 'merchant prince'. Zie ook Ricklefs, p. 61. 
166 Zie Van Kan (1942), p. 9; zie ook Kleintjes (1903), deel I, p. 19 en C.W. Margadant (1894-1897), deel I, p. 
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enn de Bantammere verdrijft.17 Batavia wofdt vervolgens de centrale vestiging en het bestuurscentrum 

vann de VOC in de archipel. In augustus 1621 krijgt ook de stad Jakatra de naam Batavia, op bevel van 

dee VOC-directie in Nederland." 

Omm het monopolie in de nootmuskaat en foelie te verkrijgen vertrekt Coen in 1621 naar Banda, het 

centrumm van de teelt van muskaatnoten in de Molukken. De VOC had handelsovereenkomsten met de 

Bandanezenn gesloten, die volgens de VOC neerkwamen op monopolieafspraken, maar anders werden 

geïnterpreteerdd door de Bandanezen. Dit leidde ertoe dat Engelsen, Portugezen en Aziatische handela-

renn actief bleven op Banda. Coen bewerkstelligt het VOC-monopolie door een strafexpeditie waarbij 

eenn deel van de bevolking wordt gedood, een ander deel wordt gedeporteerd, en de gronden waarop de 

muskaatnotenn worden geteeld aan oud-dienaren van de VOC worden toegewezen.19 De verkrijging van 

hett monopolie op kruidnagelen laat langer op zich wachten. De eerste stap op weg naar dat monopolie 

iss de onderwerping van Hitu, het westelijk deel van Ambon, in een oorlog die duurt van 1634 tot 1646. 

Verderee stappen volgen na 1650. 

Vanaff  1650 gaat de VOC een grotere politieke en militaire rol in de archipel spelen en, op basis van 

dezelfdee rechtstitels als vóór 1650, ook vaker gebied verwerven in de archipel. Zo voert de VOC in het 

kaderr van het verkrijgen van het monopolie op kruidnagelen tussen 1651 en 1658 een oorlog in 

Hoamoall  (West-Ceram) die eindigt met een overwinning voor de VOC en een verwoesting en complete 

ontvolkingg van het gebied. De laatste stap in de verwerving van het monopolie speelt zich af in 1667 op 

Zuid-Celebes.. In dat jaar wordt de stad Makassar, een doorvoerhaven voor gesmokkelde fijne specerij-

en,, door de VOC veroverd. 

Hoewell  er dus op meer eilanden sprake is van gebiedsuitbreiding, krijgt de VOC vooral op Java na 

16500 relatief grote gebieden in handen. Deze gebiedsuitbreiding is echter niet in de eerste plaats het 

gevolgg van veroveringen, maar van overeenkomsten gesloten met Mataram, een machtige islamitische 

staatt in Midden-Java. Over het algemeen zijn deze verdragen het gevolg van militaire steun die de VOC 

verleentt aan de heerser van Mataram of aan een troonpretendent om respectievelijk in het zadel te 

blijvenn of te komen. In ruil voor die steun worden de VOC in verdragen economische voordelen en 

grondgebiedd verleend. Een complicatie daarbij is dat als de door de VOC gesteunde heerser van 

Mataramm eenmaal vaster in het zadel zit, hij probeert onder de afspraken van het verdrag uit te komen. 

177 Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) reist in 1607 naar Oost-Indifi als onderkoopman van de VOC, en in 
16122 als opperkoopman. Hij is daarna achtereenvolgens president van de VOC-kantoren te Bantam en Jakatra en 
boekhouder-generaall  (1613-1614), directeur-generaal over alle VOC-kantoren in Oost-Indtó (1614-1618) en 
gouverneur-generaall  (1618-1623). In 1623 keert hij terug naar Nederland, waar hij VOC-bewindhebber wordt. In 
16244 wordt hij herbenoemd tot gouverneur-generaal, maar hij vertrekt pas naar Oost-Indie in 1627, waar hij, nog 
steedss in de hoedanigheid van gouverneur-generaal, in 1629 overlijdt. 

""  Zie Van der Chijs (1885-1900), deel I, p. 89-90. 
""  Zie Van Deursen, p. 190-1; Van Goor (1994), p. 82-6; J.J.P. de Jong, p. 51-3; Somers (2001), p. 163-9. 

9 9 



Hoee dit ook zij, in verdragen van 1677 en 1678 erkent Mataram de Preanger - het gebied dat zich 

tenn oosten en zuidoosten van Batavia en Ommelanden uitstrekt van de Javazee tot de Indische oceaan -

alss VOC-gebied en wordt Semarang - een stad aan de noordkust van Java - overgedragen aan de VOC. 

Inn een verdrag van 1705 erkent Mataram opnieuw de VOC-aanspraken op de Preanger en de overdracht 

vann Semarang aan de VOC. Verdragen van 1743 en 1746 maken de VOC tot soeverein over de 

noordoost-- en noordkust van Java (waaraan naast Semarang onder meer Soerabaja, Rembang en Japara 

zijnn gelegen). In een verdrag van 1755, als een begin is gemaakt met de splitsing van Mataram in twee 

rijken,, Djokjakarta en Soerakarta, worden de VOC-aanspraken op de kustgebieden erkend door de 

heerserss van beide rijken. 

Mett dit alles heeft de VOC rond het midden van de achttiende eeuw vrij uitgebreide gebieden op 

Javaa verworven. De door de VOC uitgeoefende controle over deze gebieden is over het algemeen niet 

ergg groot. Aan de noordoost- en noordkust van Java zijn het vooral plaatselijke inheemse heersers, de 

bupati's,, die namens de VOC het bestuur uitoefenen. In de Preanger gaan de VOC-bemoeienissen iets 

verder,, de VOC oefent controle uit op de verbouw en de kwaliteit van de daar op haar initiatief ver-

bouwdee koffie, maar voor het overige zijn de bupati's ook hier autonoom.20 

Rondd het midden van de achttiende eeuw komt aan de expansie van de VOC een einde. Vanaf dat 

momentt trekt ze zich gedeeltelijk terug uit eerder verkregen gebieden op Sumatra, Zuid-Borneo en 

Zuid-Celebes,, en beperkt ze haar activiteiten tot het westen van Java, de noordoost- en noordkust van 

Javaa en de Molukken. De reden hiervoor is dat de VOC door haar hiervoor al vermelde slechter 

wordendee financiële positie de kosten van een grote politieke rol en een actief militair beleid in de 

archipell  niet meer kan dragen.21 

Dee financiële problemen van de VOC, die vooral na de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) duide-

lij kk zichtbaar worden, hebben niet alleen gevolgen voor de positie van de VOC in de archipel, maar ook 

enn vooral voor haar positie in Nederland. Ze leiden tussen 1795 en 1800 tot de gefaseerde opheffing 

vann de VOC in Nederland. In Oost-Indië zal de VOC-organisatie in de praktijk tot 1808 min of meer 

ongestoordd blijven voortbestaan en pas met de komst van maarschalk Daendels in Oost-Indië in dat jaar 

aann haar eind komen. De opheffing van de VOC in Nederland en Oost-Indië zal in het volgende 

hoofdstukk aan de orde komen. In de rest van dit hoofdstuk worden, na een bespreking van twee begin-

selenn van regelgeving voor Oost-Indië in de VOC-periode, de regelgevers en regelgeving in het VOC-

tijdperkk behandeld. 

200 Zie Gaastra, p. 43-6, 56-7, 61-6, J.J.P. de Jong, p. 61-6, 93-106, 142, 161 en Ricklefs, p. 26-31, 43-9, 61-
105,, 110 voor uitgebreidere weergaven van de verwerving van territorium door de VOC en van de politieke en 
militairee rol van de VOC in de archipel vanaf 1602. 

211 Zie Ricklefs, p. 94 en 105. 
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1.2.. Dualisme van recht en het concordantieprincipe in de VOC-periode 

Dee komst van de Nederlanders naar de Indonesische archipel brengt de komst van westers recht naar de 

Indonesischee archipel met zich mee. In de gebieden waar de Nederlanders soevereine macht verkrijgen 

wordtt westers recht van kracht. De vraag is dan voor wie in die gebieden dat westerse recht gaat gelden. 

Terwijll  er aan het begin van de VOC-periode sprake is van een zekere mate van uniformiteit, wat 

inhoudtt dat in veel gevallen voor allen die zich in de VOC-gebieden bevinden, zowel Europeanen als 

niet-Europeanen,, westers recht geldt, doet in de loop van de VOC-periode het zogenaamde 'dualisme 

vann recht' zijn intrede. Hieronder zal worden weergegeven wat dit dualisme van recht in de VOC-

periodee inhoudt. Vervolgens zal - veel korter - worden ingegaan op een beginsel bij het vaststellen van 

rechtt voor Europeanen in de archipel, het zogenaamde concordantieprincipe. 

1.2.11 Dualisme van recht 

Inn de vorige paragraaf is gebleken dat de VOC zich aanvankelijk slechts in kleine gebieden van de 

Indonesischee archipel vestigt zoals Batavia in 1619 en Banda in 1622. In deze gebieden komt westers 

rechtt (VOC-recht) in de plaats van oosters recht. Daarnaast vestigt de VOC vanaf 1602 in vele streken 

vann de archipel een fort, factorij, kantoor of etablissement In deze forten, factorijen, kantoren en 

etablissementen,, die zogenaamd '"rechtstreeks geregeerd gebied" der compagnie' vormen,22 is VOC-

rechtt van toepassing, waardoor er enclaves van westers recht ontstaan binnen allerlei inheemse rijken. 

Inn die rijken zelf blijf t uiteraard oosters recht van toepassing, zodat het westers recht een uiterst beperkt 

geldingsterreinn heeft.23 

Hett VOC-recht binnen de VOC-gebieden en de VOC-enclaves geldt in principe alleen voor diege-

nenn in die gebieden en enclaves 'die de gereformeerde religie waren toegedaan',24 ongeacht of het gaat 

omm Europeanen of niet-Europeanen. Zoals gezegd is in het begin van de VOC-periode echter sprake 

vann een zekere mate van uniformiteit van recht, waardoor het westerse VOC-recht ook geldt voor de 

niet-protestantee niet-Europeanen binnen de VOC-gebieden en de VOC-enclaves.23 Bij de behandeling 

vann zaken van deze niet-protestanten wordt wel enige terughoudendheid betracht bij het gebruik van 

VOC-recht.. Zo leven in Batavia verschillende groepen inheemsen uit verschillende streken van de 

archipel.. Elk van die groepen wordt in een afzonderlijke wijk ondergebracht, om daar te wonen onder 

dee eigen hoofden en volgens de eigen gewoontes. Kleine kwesties en erfrechtelijke zaken worden door 

2222 Van Vollenhoven (1934-1935), deel HI, 'Orienteering in het staatsrecht overzee', p. 611. 
nn Zie Van Vollenhoven (1934-1935), deel HI, 'Orienteering in het staatsrecht overzee', p. 610-1. 
244 Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 141. 
2525 Zie La Bree, p. 27,73-84,90-8,124-7; Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 141-2; Ball, p. 50-1, 

644 en 76. 
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dezee hoofden opgelost op basis van het eigen oosterse recht (adatrecht).26 Grotere zaken worden echter 

behandeldd door VOC-rechters, op basis van VOC-recht. Wat betreft de inhoud van het VOC-recht: dat 

bestaatt deels uit Nederlandse wetten, deels uit door Nederlandse regelgevers in Oost-Indië vastgestelde 

besluiten.. Deze besluiten zijn gebundeld in de Statuten van Batavia (1642) en de Nieuwe Statuten van 

Bataviaa (1766), waarover verderop in dit hoofdstuk meer. 

Alss de VOC na 1650 de soevereiniteit verwerft over grotere gebieden van Java, wordt in principe 

aann deze uniformiteit vastgehouden. Zo bepaalt de VOC op 31 mei 1686 dat Centraal Preanger onder 

dee jurisdictie van VOC-rechters komt te staan.27 In de praktijk komt hier weinig van terecht, omdat 

zoalss reeds gezegd de controle van de VOC over grote delen van de na 1650 op Java verworven 

gebiedenn niet meer dan nominaal is. De bewoners van Centraal Preanger, en ook van de rest van de 

Preanger,, blijven onderworpen aan inheemse rechters en inheems recht, een situatie die door de VOC 

erkendd lijk t te worden in een resolutie van 21 december 1708 die bepaalt dat 'de inlandsche hoofden in 

dee landen, welke de Soesoehoenan aan de Compagnie had afgestaan [= de Preanger], behielden de 

civilee en crimineele jurisdictie over hunne onderhoorigen'.28 Wel oefent de VOC toezicht uit op het 

werkk van de inheemse rechters, zeker op het terrein van strafzaken.29 

Hoewell  aan de uniformiteit dus niet de hand is gehouden in een gebied als de Preanger, lijk t dat 

eerderr het gevolg van de eisen van de praktijk dan een welbewuste afwijking. De VOC was gedwongen 

hett beginsel te beperken tot die gebieden waar de VOC-controle effectief was, en daarbij ging het 

hoofdzakelijkk om enkele grotere vestigingen, zoals Batavia, Semarang en Soerabaya, en hun voorste-

den.. Toch is geleidelijk ook van de uniformiteit afgeweken op een manier die niet samenhangt met de 

eisenn van de praktijk. 

Zoo kan gewezen worden op een ontwikkeling aan de noordoost- en noordkust van Java, een gebied 

waaroverr de VOC in de periode 1743-1746 de soevereiniteit verkrijgt. Daar wordt op 30 november 

17477 te Semarang een Landraad ingesteld. Dit rechtscollege bestaat uit een VOC-ambtenaar als 

voorzitterr en een aantal regenten en behandelt zaken tussen inheemsen, niet woonachtig in Semarang, 

aann de hand van 'de Javaanse wetten, voor so verre by ons [= de VOC] tollerabel zyn'?0 Van die 

2626 Zie Ball, p. 52; zie ook Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 142. 
277 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel III , p. 184. Zie ook de resolutie van 21 maart 1766, Van der Chijs 

(1885-1900),, deel VIII , p. 116. 
aa Van den Chijs (1885-1900), deel III , p. 616. De 'Soesoehoenan' is de heerser van Mataram. Zie ook de 

resolutiee van 8 april 1712, Van der Chijs (1885-1900), deel IV, p. 20-1. 
299 Zie Ball, p. 54 en Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 142. Zie ook Van Vollenhoven (1934-

1935),, deel III , 'Oriënteering in het staatsrecht overzee', p. 611, die stelt dat de VOC in de Preanger het inheem-
see recht 'opzettelijk' handhaaft. 

300 Van der Chijs (1885-1900), deel V, p. 525. Mijn cursivering. Inheemsen in de stad Semarang blijven dus 
vallenn onder Europese rechters en Europees recht. Zie Ball, p. 56-60, Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikel-
blok',, p. 142, Hooker, p. 251, Kern, p. 410-6 en Stapel (1932-1933), p. 306-10 over de Landraad van Semarang. 
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wettenn wordt een compendium samengesteld dat op 31 december 1750 wordt goedgekeurd en van 

krachtt verklaard als 'Compendium der voornaamste Javasche wetten, nauwkeurig getrokken uit het 

Mahometaanschee wet-boek, Mogharaer (...)*." Deze 'codificatie' van inheems recht is later niet al te 

hoogg aangeslagen. Er is gesteld dat in het compendium 'niet "Javasche wetten" gegeven worden maar 

Mohammedaanschh strafrecht in eenigszins versneden vorm' en dat het compendium stellig niet 'de 

heerschendee rechtsbegrippen' heeft weergegeven.32 

Hoee dit laatste ook zij, de ontwikkelingen na 1650 tonen dat naast de uniformiteit uit het begin van 

dee VOC-periode, waarbij zij die zich in VOC-territorium bevinden vrijwel altijd aan westers recht 

onderworpenn zijn, geleidelijk een dualisme van recht komt te staan. Dit dualisme houdt in dat in de 

VOC-gebiedenn de bevolkingsgroep waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: 

voorr Europeanen geldt VOC-recht, voor inheemsen geldt adatrecht In latere hoofdstukken zal blijken 

datt dit dualisme van recht na de VOC-periode gehandhaafd en verder uitgebouwd wordt.33 

1.2.22 Het concordantieprincipe 

Hett concordantieprincipe betreft de inhoud van het recht voor Europeanen in Oost-Indie. Dit principe 

houdtt in dat de wet van toepassing op Europeanen in Oost-Indië zoveel mogelijk in overeenstemming 

moett zijn met in (delen van) de Republiek geldend recht. Dit principe kan op verschillende manieren 

wordenn uitgewerkt Zo kan bestaand of nieuw vastgesteld recht naar Oost-Indië worden overgebracht. 

Daarnaastt is het mogelijk dat er in Oost-Indië zelf regelgeving voor Europeanen tot stand komt, die dan 

zoveell  mogelijk in overeenstemming moet zijn met in (delen van) de Republiek geldend recht. 

Datt het principe in de VOC-periode bekend is en wordt toegepast, blijkt uit een stuk uit het begin 

vann die periode. In een missive vanuit Nederland naar Oost-Indie van 4 maart 1621, wordt benadrukt 

datt in het VOC-gebied 'de administratie der Justitie, (...) wierd bediend volgens de instructièn en 

practijkenpractijken in de Vereenigde Nederlandsche Provinciën, doorgaans, zoo in het Civiele als in het Crimi -

neele,, geobserveerd'.34 En zoals zal blijken is bij de regeling van het erfrecht ook uitgegaan van het 

principe:: in het gewest Holland geldende regelgeving wordt van toepassing verklaard op Oost-Indië. 

Overigenss moet de reikwijdte van het concordantieprincipe niet worden overschat. De bijzondere 

311 Van der Chijs (1885-1900), deel VI, p. 14. Zie Van der Chijs (1885-1900), deel V, p. 14-37 voor de tekst 
vann het compendium. 

322 Kern, p. 411. Zie ook Ball, p. 68-70, alwaar meer meningen over het compendium, waaronder die van Van 
Vollenhoven. . 

333 De behandeling van het dualisme van recht in latere hoofdstukken gaat alleen over het recht zoals dat is 
toegepastt door gouvemementsrechters, zij die rechtspreken in naam van de Koning. Over het recht toegepast 
doorr inheemse rechters, zij die niet rechtspreken in naam van de Koning, zal niet worden gesproken. Zie hiervoor 
Kleintjess (1911-1912), deel II, p. 160-4 en Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 260-4. 

344 C.C. van Helsdingen (1922), p. 186-7. Mijn cursivering. Zie de paragrafen 1.3 en 1.4 voor een verdere 
behandelingg van het concordantieprincipe tijdens de VOC-periode. 
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omstandighedenn van de door  de VOC beheerde gebieden in de Indonesische archipel creëerden in veel 

opzichtenn een samenleving die fundamenteel verschilde van de moederlandse samenleving, en die 

daaromm regelmatig regelgeving nodig had die niet uit moederlandse voorheelden viel af te leiden. Zo 

konn op verschillende terreinen iets eigens ontstaan."  De mogelijkheid van het ontstaan van iets eigens, 

niett  per  se gebaseerd op moederlandse voorbeelden, is onder  meer  expliciet erkend in de later  te 

behandelenn Statuten van Batavia, een 'wetboek' voor  Oost-Indiê. Aan het slot van de Statuten, die 

daterenn uit 1642, wordt gesteld dat inzake onderwerpen die niet zijn geregeld in de Statuten gebruik 

moett  worden gemaakt van moederlands recht, of- bij  het ontbreken van relevant moederlands recht -

vann Romeins recht, 'voor  soo veel die met de gelegentheyt van dese landen overeen comen ende 

practicabell  sullen syn'.36 

I JJ Regelgevers en regelgeving voor  Oost-Indië in het VOC-tijdper k 

Inn het onderstaande zal worden besproken wie tijdens de VOC-peii<xle de belangrijkste centrale 

regelgevendee organen voor  Oost-Indiè"  waren en welke regelgeving zij  maakten. Deze bespreking zal 

ookk duidelijk maken hoe de verdeling van regelgevende bevoegdheden tussen die organen er  in theorie 

enn in de praktij k uitzag. 

1.3.11 Regelgevers voor  Oost-Indië 

Zoalss bekend was Nederland tijdens het VOC-tijdper k een republiek, de Republiek der  Verenigde 

Nederlanden.. Deze Republiek kan het best worden omschreven als een statenbond, een volkenrechtelijk 

samenwerkingsverbandd van een aantal soevereine provincies: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, 

Friesland,, Overijssel, Stad en Ommelanden, en Drente.37 Ze is in 1588 gevestigd, op basis van de op 23 

januarii  1579 gesloten Unie van Utrecht. Dit verdrag, waarbij  vanaf 1594 alle bovengenoemde provin-

ciess waren aangesloten, was oorspronkelijk een defensief verbond voorde tot de Republiek behorende 

provincies,, en is later  opgevat als een soort 'grondwet' voor  de Republiek.3' 

Inn deze statenbond berustte de soevereiniteit bij  de Staten van de afzonderlijke provincies, maar 

warenn wel bepaalde bevoegdheden in handen van het Uniebestuur, de Staten-Generaal, die vanaf 1593 

vrijwe ll  permanent bijeenkwamen. Tijdens de Republiek bestonden de Staten-Generaal uit afgevaardig-

denn van de Staten van de afzonderlijke provincies, met uitzondering van Drente. Iedere provincie 

brachtt  in de Staten-Generaal één stem uit. Veel besluiten van de Staten-Generaal behoorden op grond 

355 Zie Sirks (2003), passim voor  een voorbeeld van 'eigen' regelgeving inzake de adoptie in Oost-Indifi. 
366 Van der  Cbijs (1885-1900), deel I, p. 594. 
377 Met 'Stad en Ommelanden' wordt Groningen bedoeld. 
3SS Zie Fockema Andreae, p. 3-5; Fruin-Colenbrander, p. 167-80, 188-9; De Monté ver  Loren, p. 214-25; 

Rijpperdaa Wierdsma, p. 1-2,6-7; Van der  Pot-Donner, p. 105-7. 
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vann de Unie van Utrecht of van de gewoonte met algemene stemmen aangenomen te worden. Verder 

warenn waar  het belangrijke onderwerpen betrof de afgevaardigden gebonden aan de last die zij  hadden 

meegekregen.. Wanneer  nu de last onvolledig was, werd overleg (ruggespraak) van de afgevaardigden 

mett  de provincies onvermijdelijk . Hoewel noch aan de eis tot unanimiteit, noch aan de eis tot overleg 

altij dd strikt de hand is gehouden, leidden beide eisen er  toch toe dat het besluitvormingsproces in de 

Staten-Generaall  niet altij d soepel en vlug verliep.39 

Watt  betreft de bevoegdheden van de Staten-Generaal, de grens tussen hun bevoegdheden en die van 

dee provinciale Staten werd bepaald door  de Unie van Utrecht. De Unie van Utrecht liet evenwel veel 

onbeslist,, en 'naast de woorden der  Unie waren dus het wezen der  instelling zelf, het gebruik en de 

antecedentenn ook grondslagen van het gezag der  Staten-Generaal.'40 Uiteindelijk leiden de bepalingen 

vann de Unie van Utrecht, door  de praktij k gepreciseerd en vervormd, ertoe dat het gewone inwendige 

bestuurr  van de statenbond aan de provinciale Staten wordt overgelaten, terwij l de Staten-Generaal zich 

bezighoudenn met de uitwendige aangelegenheden en wat daarmee samenhangt Op dit gebied, ook wel 

Unie-zakenn genoemd, zijn de Staten-Generaal werkzaam als * wetgevend en hoog-besturend orgaan'. 

Onderr  de Unie-zaken vallen in ieder  geval buitenlandse zaken en defensie, maar  ook het toezicht op de 

VOCC en de WIC wordt eronder  gerekend.42 

Naastt  de verzorging van de uitwendige aangelegenheden, voortvloeiend uit de Unie van Utrecht, 

oefenenn de Staten-Generaal ook bij  goedvinden van de provincies enkele rechten uit die eigenlijk aan 

dee provinciale Staten zijn voorbehouden. Het voor  dit verhaal belangrijkste recht van deze aard is het 

verlenenn van octrooi aan handelsmaatschappijen.43 

Naarr  aanleiding van het voorgaande kan over  de verhouding van de Staten-Generaal tot de VOC en tot 

dee gebieden die de VOC in de loop der  tijden in de Indonesische archipel verkrijg t het volgende 

wordenn opgemerkt Zoals vermeld is de VOC in 1602 opgericht bij  octrooi van de Staten-Generaal. 

Dezee oprichting lijk t het gevolg van de uitoefening door  de Staten-Generaal van een eigenlijk aan de 

provincialee Staten voorbehouden recht. In het octrooi worden de VOC echter  publiekrechtelijk e 

199 Zie Fockema Andreae, p. 11-7; Fniin-Colenbrander, p. 181-8; Van der  Pot-Donner, p. 109. 
400 Fniin-Colenbrander, p. 188-9. 
411 Fockema Andreae, p. 33. 
422 Zie Fockema Andreae, p. 15 en 33; Fnun-Colenbrander, p. 188-9 en 194-5; De Monté ver  Loren, p. 219 en 

224;;  Van der  Pot-Donner, p. 109. Zie ook Van Slingelandt, deel H p. 166-7 en 181-2, waarop Fruin-Colenbran-
derr  zich hjkt te baseren. De overige Unie-zaken zijn de financiën van de Generaliten, het muntwezen, het 
besturenn van de Generaliteitslanden (onder  meer  de veroverde landstreken van Vlaanderen en Brabant) en het 
beslissenn over  eventuele geschillen tussen de provincies. Zie Fniin-Colenbrander, p. 188. 

433 Zie Fiuin-Colenbrander, p. 188 en 195; Van Slingelandt, deel II , p. 166. Andere rechten van deze aard zijn 
'hett  verbieden van den invoer  van sommige artikelen (b.v. van Fransche wijnen), het vorderen van quarantaine, 
hett  verleenen van octrooi (...) voor  uitvindingen en boeken' (Fnun-Colenbrander, p. 195). 

15 5 



bevoegdhedenn toegekend: zo mag ze verdragen sluiten met heersers in de archipel, forten bouwen in de 

archipel,, en regelgeving vaststellen voor de door haar gehouden plaatsen in de archipel. 

Dezee publiekrechtelijke bevoegdheden, waarover dadelijk meer, leiden ertoe dat de VOC niet alleen 

eenn privaatrechtelijk lichaam met overheidsoctrooi is, maar ook een Generaliteits-orgaan, dat recht-

streekss bij de hierboven genoemde uitwendige aangelegenheden is betrokken. Dit maakt dat de Staten-

Generaal,, op grond van de Unie van Utrecht en de uitwerking van die Unie in de praktijk het hoogste 

orgaann op het terrein van de uitwendige aangelegenheden, zeggenschap hebben over de VOC en over 

dee gebieden die de VOC verwerft. Hierdoor mogen en moeten de Staten-Generaal toezicht houden op 

dee VOC en zijn ze de hoogste regelgever en de hoogste bestuurder voor de gebieden die de VOC in de 

archipell  verwerft.44 

Datt de Staten-Generaal zich terdege bewust zijn van hun positie, blijkt uit enkele bewoordingen in 

hett octrooi van 20 maart 1602 en in twee belangrijke voorbeelden van door de Staten-Generaal afge-

kondigdee regelgeving voor Oost-Indië (waarover later meer): de Instructie van 14 november 1609 en 

hett Plakkaat van 27 november 1609. Zo bepaalt artikel 35 van het octrooi dat de VOC met plaatselijke 

vorstenn in de archipel verbintenissen mag sluiten in naam van de Staten-Generaal. In artikel 21 van de 

Instructiee dragen de Staten-Generaal de hoogste vertegenwoordiger van de VOC in de archipel op om 

zichzich in zijn correspondentie met de koningen van Indië 'zeer wijselijk, voorzigtiglijk en gansch discrete-

lijk '' te gedragen opdat 

OnzenOnzen voet in Indie vast Onze vriendschappen en de trafique tot Godes eere, der Landen welvaart, en 
derr Comp. profijt bevorderd en gedreven mag worden.45 

Inn hett Plakkaat van 27 november 1609 spreken de Staten-Generaal over 

dee landen, forteressen en plaatsen die Wij en de Onzen in de Oost-Indien houden en bezitten, met de 
ingezetenen,, zoo soldaten als andere, onder Ons gebied aldaar zijnde.46 

Voorall  uit de laatste formulering blijkt dat de Staten-Generaal de soevereiniteit over de in de Indonesi-

schee archipel verworven gebieden aan zich willen houden. 

Uitt het voorgaande is gebleken dat de Staten-Generaal als soeverein de eerst in aanmerking komende 

regelgeverr zijn voor Oost-Indië, met de hoogste regelgevende bevoegdheden voor dit gebied. Ze zijn 

echterr niet de enige regelgever, de VOC heeft ook regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië. De rol 

vann de VOC als regelgever voor Oost-Indië wordt duidelijk door te kijken naar het octrooi van 1602 en 

hett Plakkaat van 1609. 

Dee vorm die de VOC op grond van het octrooi aanneemt is die van een handelscompagnie op 

444 Zie ook Fockema Andreae, p. 15, 30-3. 
455 Mijer (1848), p. 13. Mijn cursiveringen. 
46Mijer(1848),p.3. . 
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aandelenn met een monopoliepositie, die tevens is bekleed met overheidsgezag. Het octrooi was verleend 

voorr  de duur  van 21 jaar, maar  is vele malen vrijwe l onveranderd verlengd en bekrachtigd tot het eind 

vann het bestaan van de VOC in 1800.47 De twee essentiële kenmerken van de VOC zijn terug te vinden 

inn de artikelen 34 en 35 van het octrooi. De relevante delen van deze artikelen luiden: 

34.. (...) Soo hebben wy [= de Staten-Generaal] die (...) Compaignie geoctroyeert ende geaccordeert, 
Octroyeren,, ende Accorderen mits desen, dat niemant van wat conditie offqualiteyt die sy, anders dan 
diee van de voorsz. Compaignie, vuyt dese vereenichde provinciën sal mogen varen (...) beoosten de 
Capee bonne Esperance, ofte deur  de Strate van Magellanes (...). 
35.. Item dat die vande voorsz. Compaignie sullen vermogen beoosten de Cape van bonne Esperance, 
mitsgaderss in ende deur  de enghte van Magellanes, mette Princen ende Potentaten verbintenissen ende 
Contractenn te maken opten naem vande Staten gfiael der  vereenichde Nederlanden, (...) Mitsgaders 
aldaerr  eenige forteressen, ende versekertheden te bouwen, Gouverneurs, volck van oorloge, ende 
Officier ss van Justitie, ende tot andere nootelycke diensten, tot conservatie vande plaetssen, onderhou-
dingee van goede ordre, politi e ende Justitie, eensamentryck tot voorderinge vande neringe, te stellen. 

(...)" " 

Artike ll  34 toont de VOC als handelscompagnie met monopoliepositie: ze krijg t in de Republiek het 

alleenrechtt  op de handel op de gebieden tussen Kaap de Goede Hoop in het westen en de Straat van 

Magellaness in het oosten. Artike l 35 verleent de VOC overheidsgezag: het recht om in de zojuist 

genoemdee gebieden in naam van de Staten-Generaal verdragen te sluiten met plaatselijke machtheb-

bers,, om er  'forteressen, ende versekertheden' te bouwen, en om er  'Gouverneurs, volck van oorloge, 

endee Officier s van Justitie'  te benoemen, die 'goede ordre, politi e ende Justitie'  moeten bewaren en de 

handell  moeten bevorderen. 

Voorr  het onderwerp van dit verhaal is vooral de term 'politie '  in artikel 35 van het octrooi van 

belang.. Men moet deze term in ruim e zin opvatten. Vóór  1795 viel namelijk onder  politi e en justiti e het 

gehelee overheidsbedrijf, en betekende tegenover  justiti e gesteld politi e alles wat geen rechtspraak is: 

bestuur,, en ook regelgeving.49 De VOC heeft dus regelgevende bevoegdheden voor  de gebieden in de 

archipell  waar  ze zich zal gaan vestigen. Nu is de VOC, zoals eerder  vermeld, een Generaliteitsorgaan, 

enn in die hoedanigheid zal ze deze en andere bevoegdheden niet volledig naar  eigen inzicht kunnen 

uitoefenen.. Op grond van het octrooi van 1602 is de VOC dan ook in princip e verantwoording schuldig 

aann de Staten-Generaal en kunnen de Staten-Generaal (althans in theorie) een belangrijk e rol in het 

bestuurr  van de VOC spelen. Dit valt uit verschillende octrooi-artikelen af te leiden. 

Zoo bepaalt artikel 35 dat de benoemingen door  de VOC van de 'Gouverneurs, ende Officiers' in de 

archipell  'geaggreert, ende geconfirmeert'  dienen te worden door  de Staten-Generaal. Datzelfde artikel 

477 Zie Van Goor  (1994), p. 32 voor  de omschrijving van de VOC. De Louter  omschrijft de VOC als een 
handelslichaamm met publiekrechtelijk karakter, zie De Louter  (1914), p. 60-1. De tekst van het octrooi is te 
vindenn in Van der  Chijs (1857), p. 118-35. Zie Ball, p. 3 voor  de verlenging van het octrooi. De Encyclopaedic 
vann Nederlandsch-Indie (ENI), deel I, p. 502 vermeldt dat het octrooi is verlengd in de jaren 1623, 1647, 1673, 
1700,, 1741,1742,1743,1755, 1775,1777, 1796 en 1798. 

""  Van der  Chij s (1857), p. 129-30. 
499 Zie Rijpperda Wierdsma, p. VII . Zie ook Van Vollenhoven (1934), p. 112 en 157. 
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verleentt  de gouverneurs en officieren van justiti e die door  de VOC zijn ontslagen omdat zij  zich 

volgenss de VOC 'quaryck en ontrouwelyck (...) gedragen', het recht om bij  terugkeer  in de Republiek 

hunn zaak te bepleiten bij  de Staten-Generaal.50 Artike l 45 draagt de bevelhebbers van de VOC-vloten 

opp om na terugkeer in de Republiek aan de Staten-Generaal 'te commen doen rapport van het succes 

vann hunne reyse, ende daervan scriftelyk Relaes, soo sulcx vereischt wordt, over  te leveren'.51 

Verderr  bepaalt artikel 6 dat als de centrale directie van de VOC over  belangrijke zaken niet tot een 

besluitt  kan komen, de Staten-Generaal bevoegd zijn in te grijpen en zelf een besluit te nemen: 'ende t 

ghenee dien aengaende goet gevonden sal wordden [door  de Staten-Generaal], sal achtervolght ende 

nagecomenn wordden'.52 De centrale directie van de VOC wordt op grond van artikel 2 van het octrooi 

gevormdd door  'eene generale vergaderinge, ofte collegie (...) van zeventhien persoonen', en is beter 

bekendd als de Heren XVII . Dit college is niet permanent bijeen, maar  slechts, aldus artikel 2 van het 

octrooi,, 'soo dickwils het van noode wesen sal'.53 In de praktij k vonden de vergaderingen van de Heren 

XVI II  tot 1740 drie, daarna twee keer  per  jaar  plaats; ze duurden één tot vier  a vij f weken. Er  waren in 

iederr  geval vergaderingen in februari of maart en in september.54 

Dee bevoegdheid tot ingrijpen door  de Staten-Generaal daargelaten, worden door  de Heren XVII , aldus 

artikell  2 van het octrooi, 'alle sacken dese vereenichde Compagnien aangaende, (...) affgehandelt 

(...)'.""  Volgens artikel 3 gaat het daarbij  om de volgende kwesties: 'wanneer  men sail equipperen, met 

hoee veele schepen, waer  men die sal seynden, ende andere dingen den handel betreffende'.56 De taken 

vann de Heren XVH beperken zich niet alleen tot handelszaken. Als centrale directie zijn ze natuurlij k 

hett  eerst aangewezen VOC-orgaan om regelgeving voor  de VOC-gebieden in Oost-Indiö vast te stellen, 

all  wordt die bevoegdheid niet met zoveel woorden in het octrooi vermeld. Door  al deze bevoegdheden 

enn door  het feit ze geleidelijk steeds meer  zaken aan zich trekken, nemen de Heren XVI I  'dikwijl s de 

alluree aan van een Departement van Koloniën'.57 

Eenn aantal kanttekeningen bij  de machtspositie van de Heren XVI I  binnen de VOC-organisatie in de 

Republiekk is echter  wel op zijn plaats. De VOC bestond uit zes zogenaamde Kamers, elk met een eigen 

collegee van bewindhebbers aan het hoofd. Er  waren Kamers in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, 

Hoornn en Enkhuizen. Voor  zover  het niet zaken de gehele VOC aangaande betrof, hadden deze Kamers 

500 Van der  Chijs (1857), p. 130. 
511 Van der  Chijs (1857), p. 134. 
522 Van der  Chijs (1857), p. 121. 
533 Van der  Chijs (1857), p. 120. 
544 Zie Gaastra, p. 151. 
555 Van der  Chijs (1857), p. 120. 
566 Van der  Chijs (1857), p. 120. 
577 Mansvelt, p. 1. 
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eenn grote mate van zelfstandigheid. Ze hadden elk hun eigen pakhuizen en schepen, en ook werden de 

meestee ambtenaren en beambten van de VOC in de Republiek door de Kamers benoemd, die daarmee 

allee hun eigen personeel hadden. Daarnaast waren het de bewindhebberscolleges van de zes Kamers 

die,, voorafgaand aan elke vergadering van dee Heren XVII , uit hun midden de leden van de Heren XVI I 

kozen.58 8 

Verderr ontwikkelde zich in de loop van de zeventiende eeuw een belangrijk nieuw machtscentrum 

inn de VOC. Een van de taken van de Heren XVI I was het voeren van een geregelde correspondentie 

mett vertegenwoordigers van de VOC in Oost-Indië. Al snel, in het tweede kwart van de zeventiende 

eeuw,, nam deze briefwisseling zo'n omvang aan, dat het bestuderen van brieven en stukken uit Indie en 

hett beantwoorden ervan een zeer tijdrovende bezigheid werd. In 1640 werd daarom besloten het 

Haagsee Besogne in te stellen. Deze commissie van tien bewindhebbers moest de vanuit Azië toegezon-

denn brieven en papieren bestuderen en concept-antwoorden opstellen voor de Heren XVII . Het Haagse 

Besognee werd zeer invloedrijk, volgens Ball kwam de werkelijke macht over de VOC in Nederland 

zelfss bij dit college te liggen. Hoewel dat misschien enigszins overdreven is, zal het duidelijk zijn dat 

hett Haagse Besogne door zijn bevoegdheid concept-antwoorden op te stellen, het beleid van de VOC in 

belangrijkee mate kon sturen.59 

Binnenn de VOC zijn de Heren XVI I niet het enige orgaan met regelgevende bevoegdheden voor Oost-

Indië.. Ze zijn namelijk niet in staat de zaken in Oost-Indië zelf te regelen: de afstanden waren zo groot 

enn de verkeersmiddelen zo traag, dat een uitwisseling van berichten tussen de Republiek en Oost-Indië 

eenn zeer lange tijd in beslag nam. De reis van de Republiek naar Indië duurde zeven tot acht maanden, 

zodatt overleg tussen de Heren XVI I en de Indische regering, in de vorm van een brief schrijven en 

antwoordd ontvangen, zo'n anderhalfjaar in beslag nam.60 Een bestuur dat vanuit Nederland adequaat 

opp ontwikkelingen in de Indonesische archipel inspeelt, is daardoor niet mogelijk. De Heren XVI I gaan 

err daarom toe over gezagsdragers in Oost-Indië te benoemen. 

Inn de periode 1602-1609, de eerste jaren van de VOC, wordt bij deze benoemingen de tijdens de 

periodee van de voorcompagnieën geleidelijk ontwikkelde gewoonte voortgezet. De belangrijkste 

gezagsdragerr in Oost-Indië in de eerste jaren van de VOC is de admiraal van de meest recent naar de 

archipell  gezonden vloot. Hij oefent dat gezag echter niet naar eigen goeddunken uit. Er is een zoge-

588 Artikel 2 van het octrooi bepaalde dat Amsterdam acht leden leverde, Zeeland vier leden en de vier overige, 
kleineree kamers ieder één lid. Het zeventiende lid werd bij toerbeurt geleverd door Zeeland of een van de kleine 
Kamers.. Zie Van der Chijs (1857), p. 120. Met name de kamer Amsterdam kon dus een grote rol spelen bij het 
vaststellenn van de beslissingen van de centrale directie. 

599 Zie Gaastra, p. 149-51 en Ball, p. 3. Van de tien bewindhebbers kwamen er vier uit Amsterdam, twee uit 
Zeeland,, en één uit elk van de vier kleine Kamers. 

400 Zie Van Deursen, p. 186 en 337. 
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naamdee 'Breede Raad', bestaand uit de scheepskapiteins en hoogste scheepsofficieren, met de admiraal 

alss voorzitter. Deze Brede Raad, en niet de admiraal alleen, voert het bewind over de vloot als geheel. 

Daarnaastt heeft elk schip van de vloot een scheepsraad die het bewind aan boord van het schip voert. 

Dee leden van deze raad worden door de Heren XVH benoemd. 

Dee VOC bezit in deze eerste jaren naast vloten die naar Oost-Indië varen, ook de van de voorcom-

pagnieënn overgenomen handelsposten in Oost-Indië. Deze handelsposten worden bestuurd door een 

commandantt en zijn raad. Weliswaar is ook ten opzichte van de handelsposten de admiraal van de vloot 

dee hoogste gezagsdrager, maar deze kan niet overal tegelijk zijn, zodat de commandant en zijn raad er 

inn de praktijk meestal alleen voor staan.61 

Err zijn met dit alles vele verschillende gezagscentra, alle gekenmerkt door een vorm van collegiaal 

bestuur.. Door problemen met vorsten in de Indonesische archipel en met Europese concurrenten 

(Spanjaardenn en Portugezen), maar ook door onenigheden tussen handelsagenten in de verschillende 

VOC-handelspostenn wordt echter al snel de behoefte gevoeld aan een vaste, overkoepelende gezags-

structuur.622 Die komt er in 1609. Bij Plakkaat van 27 november 1609 stellen de Staten-Generaal het 

ambtt van gouverneur-generaal en het ambt van raad van Indië in. Op voordracht van de Heren XVI I 

benoemenn de Staten-Generaal in datzelfde Plakkaat 'onzen lieven en getrouwen' Pieter Both tot 

gouverneur-generaal.63 3 

Dee ambten van gouverneur-generaal en van raad van Indië zijn een belangrijke en continue factor 

geblekenn in het Nederlands-Indische staatsrecht. De bekleders van beide ambten, zij het met name de 

gouverneur-generaal,, hebben steeds een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen van regelgeving 

voorr Oost-Indië, en beide ambten hebben, met korte onderbrekingen, bestaan van 1609 tot 1942, het 

eindd van de in dit onderzoek behandelde periode.64 Mijer spreekt in 1848 dan ook over 'twee waardig-

heden,, welke door een bijna tweehonderd-vijftig-jarig bestaan, geheel tot het wezen van het regerings-

stelsell  van Nederlandsen Indië behooren'.65 En volgens Schrieke, schrijvend in 1940, is de landvoogd 

(oftewell  de gouverneur-generaal) 'door de eeuwen heen gebleven, wat hij was: de drager van de volle 

611 Zie voor de Brede Raad, de scheepsraad en de handelsposten Ball, p. 5-9, La Bree, p. 13-26 en Hoogen-
berk,, p. 100-29 en 137-51. Zie voor de Brede Raad ook artikel 1 van de Instructie voor Pieter Both van 14 
novemberr 1609, te vinden bij Mijer (1848), p. 5. 

622 Zie Ball, p. 9 en Ricklefe, p. 27-8. 
633 Mijer (1848), p. 3. Volgens Rietbergen, deel I, p. 47-8 is bij de invoering van de titel 'gouverneur-generaal' 

hett Spaans-Portugese bestuursmodel inspiratiebron geweest. Pieter Both (1568-1615) is admiraal van de Nieuwe 
Brabantsee Compagnie (1599-1601), afwisselend raadslid en schepen te Amersfoort (1602-1609) en gouverneur-
generaall  (1609-1614). Hij overlijdt bij Mauritius, tijdens zijn terugtocht naar Nederland. 

644 In de jaren 1811-1816, de periode van het Britse tussenbewind, is er geen gouverneur-generaal geweest. De 
opperstee gezagvoerder in Oost-Indië was in die periode de Britse luitenant-gouverneur. In de jaren 1816-1819, de 
eerstee jaren na het herstel van het Nederlands gezag in Oost-Indië, zijn er geen raden van Indië geweest. 

6565 Mijer (1848), p. VU. 
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bestuurs-bestuurs- en wetgevende macht binnen het overzees gebied*.** 

Dee taken en bevoegdheden van de gouverneur-generaal en van de raden van Indië vallen af te leiden uit 

hett  Plakkaat van 27 november  1609 en de Generale Instructi e van 14 november  1609. In het Plakkaat 

dragenn de Staten-Generaal de gouverneur-generaal op 

om,, met de Raden nevens hem gesteld en nog te stellen, alles aldaar  in goede orde, ten dienste der 
Vereenigdee Nederlanden en de Generale Oost-Indische Comp., te stellen en te houden, orde te stellen 
enn te onderhouden, Regt en Justitie, zoo in 't Crimineel als in 't Civiel, te administreren, en voorts 
alless te doen, volgens de Generale en Particuliere Instruction hem gegeven en nog te geven.67 

Uitt  deze opdracht blijk t dat de gouverneur-generaal een uitgebreide taak krijgt . In de eerste plaats heeft 

hijj  de handelsbelangen van de VOC te behartigen. Hem wordt immers opgedragen alles in Oost-Indië 

inn goede orde te stellen, ten dienste van de Republiek en van de VOC. Daarnaast wordt hij  bekleed met 

overheidsgezag.. Hij  moet orde stellen en onderhouden, recht en justiti e administreren en verder  alles 

doen,, volgens de Generale en Particuliere Instruction hem gegeven en nog te geven. Hoewel aangeno-

menn kan worden dat de gouverneur-generaal in verband met het stellen en onderhouden van orde ook 

regelingenn zal moeten vaststellen, wordt de bevoegdheid dat te doen hem niet in het Plakkaat, maar  in 

dee artikelen 3 en 7 van de Generale Instructi e van 14 november  1609 toegekend. Zo bepaalt artikel 7 

datt  de wijze waarop de gouverneur-generaal 'goede en korte Justitie'  administreert mede wordt bepaald 

doorr  'hetgeen hij  dierhalven zelf goedvinden en ordonneren' zal.6*  Deze regelgevende bevoegdheden 

zijnn vooral daarom van belang, omdat ze het mogelijk maken regels op te stellen die speciaal toegesne-

denn zijn op de bijzondere omstandigheden die in Oost-Indië bestaan, omstandigheden waarvoor 

Nederlandss recht niet altij d het juiste instrumentarium biedt. 

Dee gouverneur-generaal oefent zijn taken en bevoegdheden niet alleen uit, maar  samen met de raden 

vann Indië 'nevens hem gesteld en nog te stellen'. Hoewel de gezagsstructuur  ten opzichte van de 

periodee 1602-1609 overzichtelijker  is geworden, blijf t het principe van collegiaal bestuur  dus bestaan. 

Nett  als eerder  de admiraal van de meest recent naar  Oost-Indië uitgezonden vloot, kan ook de 

gouverneur-generaall  zijn gezag niet volledig naar  eigen goeddunken uitoefenen. 

Dee macht van de gouverneur-generaal is niet alleen ingeperkt door  het vasthouden aan het beginsel 

vann collegiaal bestuur. Ook van een andere kant wordt de macht van de gouverneur-generaal ingeperkt. 

Hi jj  wordt namelijk gebonden aan 'Generale en Particuliere Instructiën' . Beide soorten instructies zijn 

***  Schrieke (1940), p. 20. Buiten het overzees gebied zijn er  natuurlij k ook dragers van bestuurs- en wetge-
vendee macht voor  het overzees gebied. In de VOC-periode zijn die dragers de Staten-Generaal en de Heren 
XVII ,, aan wie in theorie hogere regelgevende bevoegdheden toekomen. 

677 Mijer  (1848), p. 3. Mijer  heeft 'met behoud van den oorspronkelijken stijl , onze hedendaagsche spelling' -
namelijkk  die van 1848 - gebruikt voor  het Plakkaat van 1609 en voor  de hierna te behandelen Instructies van 
1609,1617,16322 en 1650. Mijer  (1848), p. VI. 

***  Mijer  (1848), p. 7, mijn cursivering. Zie paragraaf 1.4 voor  een behandeling van de Instructie van 1609. 
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afkomstigg van de Heren XVII ; de Generale Instructies worden echter, zeker in het begin van de VOC-

periode,, nog 'geapprobeerd' door de Staten-Generaal. Deze Generale Instructies preciseren de aan de 

gouverneur-generaall  en de raden van Indië toegekende taken en bevoegdheden, en laten de Heren XVI I 

binnenn de VOC de hoogste regelgevende bevoegdheden uitoefenen. De particuliere instructies zullen 

gedurendee de gehele VOC-periode gegeven worden in de 'geregelde correspondentie, die tussen den 

indischenn landvoogd en de Heren XVI I (...) werd onderhouden'.69 

Uitt het voorgaande blijkt dat de gouverneur-generaal en de raden van Indiê*  in 1609 zowel rechtspre-

kendee als bestuurlijke en regelgevende bevoegdheden krijgen. In het vervolg van dit hoofdstuk zal 

alleenn over de regelgevende bevoegdheden worden gesproken. Over de rechtsprekende bevoegdheden 

wordtt hier slechts opgemerkt dat deze al snel worden overgedragen aan andere organen, waarvan de in 

16200 ingestelde Raad van Justitie het belangrijkste is.70 De overdracht betekent overigens niet dat er in 

dee VOC-periode sprake zal zijn van onafhankelijke rechtspraak: de gouverneur-generaal en de raden 

vann Indië hebben zich in de zeventiende en nog veel meer in de achttiende eeuw Mn de rechtspraak 

gemengd,, rechtsgedingen geschorst, vonnissen teruggezonden, gewijzigd of niet uitgevoerd'.71 Dit 

gebeurtt met medeweten en soms zelfs instemming van de Heren XVII. 72 

Terugkerendd naar de regelgevende bevoegdheden: vanzelfsprekend hebben op grond van de 

bewoordingenn van het octrooi van 1602 en het Plakkaat van 1609 de gouverneur-generaal en de raden 

vann Indië en ook de Heren XVI I slechts aanvullende regelgevende bevoegdheden ten opzichte van de 

regelgevendee bevoegdheden die aan de Staten-Generaal toekomen. Deze bevoegdheden hebben ze op 

hett terrein dat door het octrooi van 20 maart 1602 en het Plakkaat van 27 november 1609 is aangege-

ven:: het stellen en onderhouden van orde, recht en justitie in Oost-Indiè*. In theorie is er met dit alles in 

dee VOC-periode vanaf 1609 sprake van een systeem met drie regelgevers: 

ISillpi i 
Staten-Generaall  drager opperste soevereiniteit, hoogste regelgevende 

bevoegdheid d 

Herenn XVII aanvullendee regelgevende bevoegdheid, 
verantwoordingg schuldig aan de Staten-Generaal 

699 Schrieke (1940), p. 33-4. Zoals al aangegeven, wordt vanaf 1640 de concept-correspondentie van de Heren 
XVI II  opgesteld door het Haagse Besogne, dat zo een belangrijk nieuw machtscentrum van de VOC in Nederland 
wordt. . 

700 De naam 'Raad van Justitie' dateert overigens pas van 1626, zie Mijer (1848), p. 107. 
711 Stapel (1932-1933), p. 74. Zie Van Kan (1930), p. 117-63 en Stapel (1932-1933), p. 63-74 voor de rol van 

dee gouverneur-generaal en de raden van Indië op het terrein van de rechtspraak. 
722 Zie Van Kan (1930), p. 119 en 136, en Stapel (1932-1933), p. 67. 

22 2 



gouverneur-generaall  en raden van Indië aanvullendee regelgevende bevoegdheid, 
verantwoordingg schuldig aan de Heren XVII 

Ditt 'systeem' van verdeling van regelgevende bevoegdheden dat hierboven is afgeleid uit de Unie van 

Utrecht,, het octrooi van 20 maart 1602 en het Plakkaat van 27 november 1609, is nergens expliciet 

geformuleerd.. In de praktijk heeft men zich aan dit systeem dan ook weinig gelegen laten liggen.73 In 

hett vervolg van deze paragraaf zal beschreven worden hoe in de praktijk het opstellen van regelgeving 

voorr Oost-Indiè" gedurende de VOC-periode in zijn werk is gegaan. In de volgende paragraaf zal aan de 

handd van de Generale Instructies getoond worden hoe theorie en praktijk langzaam uit elkaar zijn 

gegroeid. . 

13.22 Regelgeving in het VOC-rijdper k 

Bijj  het bespreken van regelgeving in het VOC-tijdperk moet worden onderscheiden tussen de periode 

tott 1609, waarin er nog geen gouverneur-generaal is, en de periode vanaf 1609, waarin er wel een 

gouverneur-generaall  en daarmee een overzichtelijker gezagsstructuur in Oost-Indië is. In het onder-

staandee zal aan de eerste periode slechts kort aandacht worden besteed. 

DeDe jaren 1602-1609 

Dee regelgeving in de jaren 1602-1609 betreft vooral het rechtsleven aan boord van de VOC-schepen en 

lijk tt veel op die uit het tijdperk van de voorcompagnieën. Net als in dat tijdperk regelt de overheid in 

artikelbrievenn het rechtsleven aan boord van de VOC-schepen tijdens de reis naar de Indonesische 

archipell  en terug. Deze artikelbrieven bevatten formeel en materieel recht. Ze worden voor elke reis 

afzonderlijkk ontworpen door de Heren XVII . Bekrachtigd worden ze meestal door Maurits van Nassau 

alss admiraal-generaal van de Unie, soms door de Staten-Generaal.74 Ook na 1609 zullen er nog artikel-

brievenn vastgesteld en bekrachtigd worden. Die bekrachtiging geschiedt vanaf 1617 voornamelijk door 

dee Staten-Generaal. Aanvankelijk wordt ook dan voor elke reis afzonderlijk een artikelbrief vastgesteld, 

laterr is er sprake van generale artikelbrieven, die gedurende langere tijd gelden.75 

DaarnaastDaarnaast worden er, net als tijdens de voorcompagnieen, instructies vastgesteld voor onder meer de 

admiraall  en de Brede Raad. Deze instructies bevatten voorschriften op het terrein van de handel, maar 

bevattenn ook publiekrechtelijke regels en wijzen de rechters aan boord van de schepen aan. Ze worden 

711 Zie ook Ball, p. 28. 
744 Zie Hoogenberk, p. 86-7, 102-3, 152-3 en 189-90. Zie Schmitz, p. 331-41 voor een voorbeeld van een 

artikelbrieff  uit de jaren 1602-1609. 
755 Zie Hoogenberk, p. 170-91 voor een chronologisch overzicht van de artikelbrieven voor de vaart op Oost-

Indiee vanaf 1594. 
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vastgesteldd door de bewindhebbers van de voorcompagnieën en later door de Heren XVII. 76 

Naastt bovengenoemde artikelbrieven en instructies, die het rechtsleven op zee betreffen, worden 

vanaff  het eind van de periode van de voorcompagnieën ook instructies vastgesteld voor de eerste 

Nederlandsee nederzettingen op Indisch territorium, de handelsposten. Deze instructies zijn 'niets anders 

(...)) dan een „voor het land" geschikt gemaakt uittreksel uit den voor de betrokken voyage meegegeven 

Artikelbrief,, en vormen 'het eerste recht, waaraan de eerste Hollanders in Oost-Indiè" (...) waren 

onderworpen'.777 Ze zijn opgesteld door de admiraal en Brede Raad, die daartoe gemachtigd zijn bij de 

artikelbrieff  voor hun reis. Zo bepaalt artikel 38 van een artikelbrief uit 1601: 

38.. Ende indien op de Reyse by den Admirael ende synen breeden Raet werden gemaeckt noch 
eenighee Artickelen en Ordonnantien, dienende tot welvaert deser Voyage, sullen dieselvighe naer 
gecomenn ende gehoorsaemt werden, gelyck de tegenwoordighe, op pene by hem daer toe te stellen.78 

Dezee en soortgelijke bepalingen in andere artikelbrieven maken de admiraal en Brede Raad gezamen-

lij kk tot de eerste Nederlandse regelgever in Oost-Indië*  zelf. Van hun regelgevende bevoegdheid hebben 

zee ook gebruik gemaakt. Zo heeft admiraal Wolphert Hermansz. in 1602 akkoorden gesloten met de 

voornaamstee inheemse vorsten op Banda, waarna enkele Nederlanders op het eiland zijn achtergeble-

ven.. Voor deze achterblijvers hebben de admiraal en de Brede Raad een instructie gemaakt, de Instruc-

tiee van 1602 voor Banda, 'de welcke die gene die in Banda (...) blyven beëydigen, naccomen ende 

onderhoudenn sullen'.79 En als in 1603 de eerste vloot na de oprichting van de VOC naar Oost-Indië is 

gezeildd worden te Bantam enkele Nederlanders om will e van de handel achtergelaten. Admiraal 

Warwyckk en de Brede Raad stellen voor hen een instructie op, de Instructie van 1603 voor Bantam, 

'dewelckee den Heer Admirael met synen resterenden breeden Raet ordonneert ende beveelt, dat inde 

Logiee alhier tot Bantam onderhouden ende naergecomen sullen worden'.80 

Opgemerktt moet nog worden dat in deze periode de Heren XVI I zich niet onbetuigd laten wat 

betreftt het vaststellen van recht voor degenen die in Oost-Indië aan land zullen blijven, getuige een 

doorr hen vastgestelde instructie uit 1607 'voor de koopluyden en andere personen, die vanwegen de 

Generalee Oostindische Compagnie in Oost-Indiën aan lant sullen blyven'.81 Wat betreft de rol van de 

admiraall  en de Brede Raad als regelgever, deze zal na 1609 worden overgenomen door de gouverneur-

generaall  en de raden van Indië. 

766 Zie Hoogenberk, p. 102-3 en 121, en Westra (1934), p. 2. Zie Hoogenberk, p. 253-6 en Keuning, p. 147-52 
voorr instructies voor de admiraal en Brede Raad uit het tijdperk van de voorcompagnieën. 

777 Hoogenberk, p. 137 en p. 140. 
788 Van der Chijs (1857), p. 186-7. Zie Keuning, p. 159 voor een vrijwel gelijkluidend artikel 34 van een 

artikelbrieff  uit 1598. Hoogenberk, p. 141 noemt ook nog artikel 41 van een artikelbrief uit 1602 als voorbeeld. 
799 Tiele, p. 245. Zie Tiele, p. 245-8 voor deze instructie. 
800 Begin ende Voortgang, deel II, p. 56. Zie Begin ende Voortgang, deel II, p. 56-60 voor deze instructie. 

Hoogenberk,, p. 141-2 geeft een korte weergave van de inhoud ervan. 
811 Van Dam, deel I, p. 584. Zie Van Dam, deel I, p. 584-9 voor de tekst van deze instructie. 
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DeDe jaren 1609-1795 

Overgaandd naar  de beschrijving van de regelgevende activiteiten vanaf 1609 moet in de eerste plaats 

wordenn gekeken naar  de rol van de Staten-Generaal. Zij  hebben maar  weinig regelgeving voor  Oost-

IndiSS uitgevaardigd. De activiteiten die ze op het gebied van regelgeving voor  overzeese gebieden 

hebbenn ontplooid, zijn vrijwel uitsluitend gericht geweest op het geven van regels voor  de West-

Indischee koloniën en de kust van Afrika , gebieden die onder  het gezag van de WIC stonden. De WIC 

bevondd zich dan ook in veel sterker  mate dan de VOC in een afhankelijkheidsrelatie tegenover  de 

Staten-Generaal::  ze was 'als oorlogsinstrument tegen Spanje opgezet en stond aanstonds onder  actief 

toezichttoezicht van den Staat'.82 

Voorr  Oost-Indië hebben de Staten-Generaal zich vooral beziggehouden met de regeling van het 

erfrechtt  en met het bekrachtigen van generale artikelbrieven. Zo hebben de Staten-Generaal op het 

gebiedd van het erfrecht in 1661 de Politieke Ordonnantie van de Staten van Holland en West-Friesland 

vann 1580, met enige uit 1594 stammende aanvullingen, op Oost-Indie van toepassing verklaard. Bij 

besluitt  van 10 januari 1661, te Batavia afgekondigd op 7 februari 1662, bepalen de Staten-Generaal 

datt  in materie van successie ab intestato ende wat daer  van dependeert over  alle Landen, Steden en de 
Luydenn in Indien voorsz., onder  de gehoorsaemheyt van de meer-gemelte Compagnie staende (...) de 
(...)) Politicque Ordonnantie gevolght ende naer  gekomen sal moeten werden, sulcks ende in der 
voegen,, als de selve by Naeder  Verklaringe van de wel ghemelte Heeren Staten van Hollandt, in date 
denn dertbienden Mey des jaers 1594 is gheeïucideert.*3 

Dee Staten-Generaal hebben op dit terrein overigens pas actie ondernomen na een daartoe gedaan 

verzoekk van de Heren XVH.M Verder  hebben de Staten-Generaal ten minste vier  generale artikelbrieven 

bekrachtigd::  in 1634,1658,1672 en 1742.85 

Meerr  in het algemeen kan worden opgemerkt dat de Staten-Generaal ten tijd e van de Republiek 

geenn al te grote invloed op de VOC hebben uitgeoefend. Weliswaar  zijn er  altij d nauwe contacten 

geweestt  tussen de Staten-Generaal en de VOC omdat de bewindhebbers van de zes VOC-Kamers 

voortkwamenn uit de heersende regentenoligarchie, maar  het officiële toezicht was minimaal.*6 In 1749 

lijk tt  daar  verandering in te komen als de Staten-Generaal erfstadhouder  Willem IV benoemen tot 

opperbewindhebberr  van de VOC, in een poging om meer  invloed te krijgen op de VOC, maar  deze 

**  Tak, p. 185, noot 1. Zie ook Van Slingelandt, deel II , p. 182. 
""  Van der  Chijs (1885-1900), deel II , p. 341-2. De rest van het besluit geeft nog enkele nadere regels van 

erfrecht,, gebaseerd op een wet uit 1599; zie Ball, p. 31. 
MM  Zie BalL p. 30-1, Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 126, p. 363-9, 543-6 en deel II , p. 341-3, C.C. van 

Helsdingenn (1922), p. 187 en Tak, p. 223-5 voor  een uitgebreidere weergave van de regeling van het erfrecht in 
Indtó. . 

855 Zie Hoogenberk, p. 188-9. Zie ook Tak, p. 238, die niet spreekt over  artikelbrieven, maar  over  krijgswetten 
enn de artikelbrie f van 1634 niet vermeldt. Zie voor  (delen van) de vier  generale artikelbrieven Van der  Chijs 
(1885-1900),, deel I, p. 309-61 (1634), deel II , p. 253-99 (1658), deel II , p. 561 (1672) en deel IV, p. 547-76 
(1742).. De artikelbrie f van 1742 is in 1747 nog licht gewijzigd, zie Van der  Chijs (1885-1900), deel V, p. 493. 

""  Zie Gaastra, p. 164. 
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pogingg heeft geen duurzaam effect gehad.'7 Pas tijdens de laatste jaren van de Republiek, als de VOC 

financieell  afhankelijk is geworden van de overheid, en tijdens de Bataafse Republiek zullen de Staten-

Generaall  en hun opvolgers de Nationale Vergadering, de Constituerende Vergadering en het Vertegen-

woordigendd Lichaam weer  pogingen doen een groter  toezicht en grotere invloed op de VOC te verkrij -

gen.. De bemoeienissen tijdens de laatste jaren van de Republiek, waarbij  ook de Staten van Holland en 

Zeelandd een rol spelen, leveren weinig op, maar  tijdens de Bataafse Republiek zullen, zoals hiervoor  al 

aangegeven,, de overheidsbemoeienissen resulteren in de gefaseerde opheffing van de VOC tussen 1795 

enn 1800, die in het volgende hoofdstuk aan de orde zal komen. 

Doorr  de geringe bemoeienis van de Staten-Generaal met koloniale kwesties werd het opstellen van 

regelgevingg voor  Oost-Indië vanaf 1609 in sterke mate overgelaten aan de VOC-organen. Daarbij  zijn 

hett  vooral de gouverneur-generaal en de raden van Indië, samen ook wel de Indische regering of de 

Hogee regering genoemd, die een grote activiteit aan de dag hebben gelegd. Wel moet worden bedacht 

datt  die grote activiteit niet al in 1609 intreedt, maar  pas vanaf 1619, als Batavia de centrale vestiging en 

hett  bestuurscentrum van de VOC in de archipel is geworden, waar  de Indische regering zitting heeft. 

Zoo heeft de Indische regering op 16 juni 1625 verschillende belangrijke regelingen vastgesteld, en 

well  'de wetten, volgens welke regt moest worden gesproken'. Sommige van die regelingen heeft de 

Indischee regering op eigen initiatie f vastgesteld, zoals 'eene ordre van procederen in criminele zaken'; 

anderee zijn voor  delen van de Republiek geldende regelingen, die op grond van het concordantieprinci-

pee en 'op "serieuse recommandatie"  van Heeren XVIInen ' door  de Indische regering tot wetten voor 

Oost-Indiee zijn verheven'.*8 Naast deze specifiek vastgestelde wetten moeten, zo meldt de Indische 

regeringg diezelfde dag en eveneens op grond van het concordantieprincipe: 

dee regters observeren "de gemeene civile regten, soo als die in de Vereenigde Nederlanden werden 
gepractiseert""  voor  de gevallen, waarin niet voorsien was bij  de bovengenoemde stukken, noch bij  de 
Indischee plakaten, enz., door  den Gouv.-Gen. Coen en zijne opvolgers uitgevaardigd.*9 

Ditt  aspect van het concordantieprincipe, het gebruik van het vaderlands recht bij  het ontbreken van 

voorr  Nederlands-Indië relevante regelgeving was om twee redenen overigens gemakkelijker  geformu-

leerdd dan toegepast. In de eerste plaats waren er, zoals al aangegeven, in de Republiek zeer  veel 

verschillendee (regionale en plaatselijke) regelgevers, en daarmee ook zeer  veel over  eenzelfde onder-

werpp handelende en met elkaar  botsende regels. Dit maakte het erg moeilijk te bepalen welk vaderlands 

*77 Zie Gaastra, p. 164 en Ball, p. 3. Zie voor  een andere benadering Schutte (1974), p. 17, noot 3, waar  wordt 
gesteldd dat de 'achtergrond van de aanstelling van de Erfstadhouder  tot Opperbewindhebber  in 1749 (...) meer  te 
zoekenn [is] in het toenmalige streven naar  versterking van zijn positie ten opzichte van de regenten, dan in de 
situatiee bij  de Compagnieën [Willem IV werd in 1749 ook opperbewindhebber  van de WIC] zelf. 

**  Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 126. 
199 Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 126-7. 
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rechtt  in een gegeven geval van toepassing was. In de tweede plaats was er  de extra complicerende 

factorr  dat het de als rechter  fungerende VOC-ambtenaren in Oost-Indië ontbrak aan adequate scholing 

enn vaak ook aan verzamelingen van vaderlands recht In de praktij k hielden deze rechters daarom 

meestall  alleen rekening met de wetten die golden in het gewest Holland, de machtigste van de verenig-

dee Nederlandse provinciën.90 

Bijj  deze regelgevende activiteiten van de Indische regering is het niet gebleven. De Indische 

regeringg heeft van haar  regelgevende bevoegdheden zo'n ruim gebruik gemaakt dat al in 1632 de 

behoeftee wordt gevoeld, de door  de gouverneur-generaal en de raden van Indiè"  afgekondigde regels in 

eenn compilatie samen te brengen. Deze compilatie is in 1642 onder  de naam 'Statuten van Batavia' 

gereedd gekomen. Ze bevat niet alleen regels door  gouverneur-generaal en raden afgekondigd, maar  ook 

extractenn uit zowel 'gemeene vaderlantse, als geschreven Keyserlycke rechten [=*  Romeins recht]*.91 De 

Statutenn waren geen codificatie in de moderne zin van het woord, maar  een zeer  diverse 'verzameling 

vann reglementaire, huishoudelijke en administratieve bepalingen, vervat in acht-en-veertig verschillen-

dee hoofdstukken'.92 Het is niet volledig duidelijk of ze alleen in het VOC-gebied in West-Java kracht 

vann wet hebben gehad, of voor  alle VOC-gebieden in de archipel (en zelfs daarbuiten, zoals in Ceylon 

enn Kaap de Goede Hoop) hebben gegolden.93 

Dee Statuten bevatten regelgeving over  een veelheid van onderwerpen, zoals de 'maniere van 

procedeerenn voor  de collegtén van justiti e tot Batavia', 'sententien en executien', desolate boedels', 

'gemeenschapp van goederen ende huwelyxse voorwaerden', 'militie' , 'vechten ende manslagh' en 'zee-

roverye'.944 Aanspraak op volledigheid maakten ze echter  niet, dat blijk t aan het einde van de Statuten 

vann Batavia, waar  conform het zojuist al genoemde aspect van het concordantieprincipe is 

gestatueert,, dat van wat saecken in desen niet bijzonder  geordonneert sy, geobserveert ende onderhou-
denn sullen worden de rechten, statuten ende costumen, in de Vereenighde Nederlanden gebruyckt, 
endee daer  deselve mede sullen comen te deficieeren, geuseert ende achtervolght sullen worden de 
beschrevenn keyserlycke rechten voor  soo veel die met de gelegenmeyt van dese landen overeen comen 
endee practicabel sullen syn.95 

Dee Statuten van Batavia zijn door  de Heren XVI I  in 1650 'geapprobeerd', zodat er  sprake was van een 

officieell  goedgekeurd 'wetboek'. 

900 Zie Ball, p. 29-30 en 36. Zie ook Mijer  (1839), p. 269. De belangrijke rol van het Hollandse recht is 
hiervoorr  al gebleken bij  de weergave van de regeling van het erfrecht in Oost-Indté door  de Staten-Generaal. 

911 Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 473. Zie Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 472-594 voor  de tekst 
vann de Statuten van Batavia; zie C.C. van Helsdingen (1922), p. 241-56 voor  een korte inhoudsopgave van de 
verschillendee titels van de Statuten van Batavia. 

933 Mijer  (1839), p. 231. Zie ook Ball, p. 32. 
933 Schrijvers als Mijer  en (in Mijer s navolging) Klerk de Reus waren van mening dat ze alleen in West-Java 

golden.. Zie Mijer  (1839), p. 230 en Klerk de Reus, p. 136. 
944 Zie Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 498,506,530, 542,556,589,593. 
933 Van der  Chijs (1885-1900), deel I, p. 593-4. Mij n cursivering. 
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Bijj  uitvaardiging van de Statuten had de Indische regering aangegeven dat het de bedoeling was dat 

deselvee jaerlycx, t'ellekens nae de veranderinge van de weth deser stede [Batavia], vernieuwt ende nae 
voorgaendee proclamatie ende affixie van billetten in open raetcamer gepubliceert ende affgecondicht 
werden.96 6 

Vann het actueel en daarmee bruikbaar houden van de Statuten is echter niet veel terecht gekomen. Het 

gevolgg daarvan was dat in het begin van de 18de eeuw de behoefte werd gevoeld aan een nieuwe 

compilatiee van voor Oost-Indië relevante regels. Door allerlei problemen kwam een dergelijke compila-

tiee pas in 1766 gereed: de Nieuwe Statuten van Batavia. Deze nieuwe compilatie is nooit door de Heren 

XVI II  goedgekeurd en daarom wel getypeerd als een 'onder het toezigt en met goedkeuring en overleg 

derr Indische Regering zamengesteld uitvoerig Register op of extract uit de Plakaten en Wetten*  die door 

dee jaren heen in Oost-Indië van kracht zijn geweest, maar 'geenszins een op het gezag der Regering 

gepromulgeerdd Ordonnantieboek'.97 Toch zijn de Nieuwe Statuten in Oost-Indië gebruikt, als waren ze 

eenn officieel goedgekeurd wetboek, ook nog né de VOC-periode.98 

Dee Nieuwe Statuten van Batavia tonen bij uitstek de respectievelijke rollen van de Indische regering 

enn van de Heren XVI I bij het opstellen van regelgeving voor Oost-Indië. De in deze Nieuwe Statuten 

opgenomenn regels bevatten namelijk in de marge hun herkomst, het regelgevende orgaan waardoor ze 

oorspronkelijkk zijn afgekondigd, de Indische regering of de Heren XVII . Tegenover bijna 1200 vermel-

dingenn van regelgeving door de Indische regering in onder meer de vorm van plakkaten, resoluties, 

ordonnantiess en besluiten, staan minder dan 60 vermeldingen van regelgeving afkomstig van de Heren 

XVII .. De terreinen waarvoor de Heren XVI I het merendeel van hun regelgeving hebben uitgevaardigd 

zijnn het procesrecht en de vrije en verboden vaart en handel.99 

Dee Heren XVI I lieten met andere woorden het overgrote deel van de regelgevende werkzaamheden aan 

dee Indische regering, en oefenden slechts op enkele terreinen, die kennelijk hun bijzondere belangstel-

lingg genoten - iets wat vooral voor de handel voor de hand ligt - ook zelf regelgevende bevoegdheden 

uit.. Dat wil echter niet zeggen dat ze in het geheel geen invloed uitoefenden of uit wilden oefenen op de 

regelgevendee activiteiten van de Indische regering. Zo hebben de Heren XVI I vele malen in de Speciale 

Instructiess die ze aan de Indische regering stuurden aangedrongen op het maken van regelgeving over 

966 Van der Chijs (1885-1900), deel I, p. 594. 
97Mijer(1839),p.241. . 
988 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel IX, p. 25. Zie Van der Chijs (1885-1900), deel IX, p. 1-25, voor de 

moeizamee genese en p. 26-592 voor de tekst van de Nieuwe Statuten van Batavia; zie ook C.C. van Helsdingen 
(1922),, p. 199-209 en Mijer (1839), p. 233-239. Zie Van Kan (1941), p. 268-9 voor voorbeelden van het gebruik 
vann de Nieuwe Statuten als wetboek. 

999 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel EX, passim voor de aantallen; zie Van der Chijs (1885-1900), deel IX, 
p.. 32-9, 123-38 en 154-78 voor regelgeving van de Heren XVII op de terreinen van procesrecht en van de vrije 
enn verboden vaart en handel. 
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bepaaldee onderwerpen. Twee voorbeelden van beïnvloeding, of in ieder  geval van pogingen daartoe 

moetenn hier  volstaan. 

Inn de eerste plaats kan gewezen worden op de totstandkoming van de Nieuwe Statuten van Batavia, 

diee zoals gezegd in 1766 zijn gereedgekomen. Het zijn de Heren XVI I  geweest die de eerste aanzet 

hebbenn gegeven tot de samenstelling van de Nieuwe Statuten. In een missive van 9 jul i 1715 bevelen 

zijj  dat de gouverneur-generaal en de raden van Indie* 

dee Statuten van Batavia door  een bequaam persoon, soo veel der  zoude mogen syn geëmaneerd tot 
deesee tegenwoordige tyd toe, in goede ordre en onder  haare behoorlyke titul s laaten redigeren en ons 
eenn exemplaar  of twee daarvan toekomen, om by ons nagesien en vervolgens geresolveert te 
werden.100 0 

Dee Indische regering heeft eind 1716 gehoor  gegeven aan deze opdracht en een commissie ingesteld die 

inn juni 1717 met haar  werkzaamheden is begonnen, maar  het werk al snel heeft laten liggen. Het heeft 

vervolgenss tot 17S2 geduurd voor  een nieuwe commissie de arbeid weer  heeft opgepakt. Ook deze 

commissiee is al snel in de problemen gekomen en pas in 1761 is met het redigeren van de Statuten van 

Bataviaa daadwerkelijk een begin gemaakt. Het werk verloopt vervolgens vri j  snel en op 21 oktober 

17666 wordt een exemplaar  van de Nieuwe Statuten van Batavia naar  de Heren XVI I  gezonden. Op 28 

septemberr  1768 schrijven de Heren XVII , die zich in de tussentijd niet of nauwelijks hebben bekom-

merdd om het zeer  trage tempo van de werkzaamheden, aan de Indische regering dat zij  niet zullen 

'nalaatenn de statutaire wetten soo draa doenlyk te examineren'.101 Verdere actie wordt door  de Heren 

XVI II  echter  niet ondernomen. 

Inn de tweede plaats kan gewezen worden op pogingen van de Heren XVI I  om nieuwe regels van 

procesrechtt  voor  Oost-Indie vast te stellen, ter  vervanging van de regels daarover  in de Statuten van 

Bataviaa en andere besluiten.102 In een missive van 15 september  1730 dragen de Heren XVI I  de 

Indischee regering op om met hulp van de Raad van Justitie aldaar 

all  zulke voorstellen te doen, als tot verbetering van het gebrekkige, dat in de manier  van procederen 
wass voorgeschreven, zouden kunnen strekken; welke opstellen geformeerd zijnde hun te zijner tijd 
zoudenzouden moeten worden toegezonden, om nader gerevideerd te worden}™ 

Dezee opdracht, die ziet op het ontwerpen van regels van formeel privaat- en strafrecht voor  Batavia en 

voorr  de buitengewesten, leidt tot de volgende resultaten. In 1739 dient de Raad van Justitie een 

ontwerp-Instructi ee van burgerlij k procesrecht voor  Batavia in bij  de Indische regering. Die maakt met 

hett  bekijken van dat ontwerp echter  geen haast Dit levert een wat onduidelijk geformuleerde verma-

ningg op van de Heren XVII , die er  slechts toe leidt dat de Indische regering tot 1778 geen verdere actie 

Vann der  Chijs (1885-1900), deel IX, p. 1. 
Vann der  Chijs (1885-1900), deel IX, p. 25. 
Ziee Van Kan (1930), p. 1-43 en 62-90 voor  een uitgebreide weergave. Zie ook Mijer  (1839), p. 245-54. 
Mijer(1839),p.246. . 
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onderneemt.. Als de Indische regering in dat jaar alsnog werk wil maken van haar behandeling van het 

ontwerp,, blijkt dat zoek te zijn, zodat er uiteindelijk geen nieuwe Instructie komt. De Heren XVI I 

dringenn nog wel even aan, maar 'allengs houdt ook de navraag der Heeren Meesters naar de voorgeno-

menn hervorming van het procesrecht op'.104 

Watt betreft de verlangde regels van formeel strafrecht: de Raad van Justitie maakt in 1740 (of iets 

later)) een klad-ontwerp, maar doet daarna niets meer. De Indische regering onderneemt hiertegen geen 

actie.. De Heren XVI I blijven vervolgens tot 1774 stilzitten, om dan een missive te zenden waarin 

alsnogg op het opstellen van regels van formeel strafrecht wordt aangedrongen. De Raad van Justitie 

werktt echter niet mee. De Indische regering Iaat het er in 1777 dan verder bij zitten, een voorbeeld dat 

all  snel door de Heren XVJJ wordt gevolgd. 

Watt betreft de regels van procesrecht voor de buitengewesten: in 1758 wordt bij de Indische 

regeringg een uitgebreid ontwerp ingediend. Dit ontwerp is niet opgesteld door de Raad van Justitie, die 

inn deze geen enkele actie heeft ondernomen, maar door Louis Taillefert, directeur van de factorij 

Suratte.. Pas in 1767 wordt het onderwerp door de Indische regering onderzocht, na aandrang daartoe 

doorr de Heren XVI I in 1760 en in 1764. Het becommentarieerde stuk wordt in 1768 naar de Heren 

XVI II  gezonden, die er vervolgens niets mee doen. 

Uitt deze twee voorbeelden blijkt wel dat de invloed van de Heren XVI I op de regelgevende activiteiten 

vann de Indische regering via de Speciale Instructies niet al te hoog moet worden ingeschat. Voor een 

deell  ligt dat natuurlijk aan de grote afstand tussen Nederland en Nederlands-Indiê*  en de trage middelen 

vann vervoer, die de mogelijkheid van invloed vanuit Nederland verminderen. Kijkend naar de verhou-

dingg tussen de Heren XVU en de Indische regering in het algemeen, kan worden ingestemd met de 

typeringg die is gegeven in de Encyclopaedic van Nederlandsch-Indiê*: 

Dee Bewindhebbers [= Heren XVII ] gaven natuurlijk de richting aan, waarin zich de koloniale politiek 
diendee te begeven; zij stelden de beginselen vast. Maar het in praktijk brengen der beginselen moesten 
zijj  in verreweg de meeste gevallen overlaten aan de Hooge Regeering te Batavia (...). Ja! ook moesten 
zijj  in vele aangelegenheden de beantwoording der vraag of hunne beginselen wel in praktijk kónden 
wordenn gebracht, alsmede aan die macht te Batavia overlaten.103 

Tochh lijk t er in bovengenoemde voorbeelden iets meer aan de hand. In de eerste plaats moet erop 

gewezenn worden dat de Heren XVU wel erg weinig initiatief hebben ontplooid. Ze hebben missives met 

daarinn opdrachten gestuurd en vervolgens jarenlang vrijwel niets van zich laten horen. Bovendien 

hebbenn ze, toen hun de kans geboden werd regelgeving voor Oost-Indië vast te stellen, geen actie 

ondernomen,, getuige de gebeurtenissen rondom de Nieuwe Statuten van Batavia en de regels van 

Vann Kan (1930), p. 14. 
ENI,, deel Lp. 515. 
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procesrechtt voor de buitengewesten. Een reden voor deze inertie zou kunnen zijn dat de VOC, zoals 

gezegd,, een handelsorganisatie was, gericht op het maken van winst De directie in Nederland zal 

hierdoorr eerder de behoefte hebben gevoeld de vinger aan de pols te houden op het terrein van de 

handell  dan op het terrein van regelgeving: zo kenden de Heren XVI I 'wel departementen voor thesau-

rie,, ontvang, equipage en commercie, maar niet voor algemene zaken als bestuur en defensie'.106 

Inn de tweede plaats heeft de Indische regering zich in beide voorbeelden van een slechte kant laten 

zien.. Ze heeft de missives van de Heren XVH ontvangen en vervolgens, zeker wat het procesrecht 

betreft,, nauwelijks iets gedaan. De grote afstand moet een gevoel van vrijwel volkomen zelfstandigheid 

mett zich hebben meegebracht en het gevoel dat men zich wel wat kon permitteren: actie viel vanuit 

Nederlandd nauwelijks te ondernemen.107 

Hett bovenstaande geeft al enigszins een indruk van de afwijking tussen de theorie en de praktijk van de 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië in de VOC-periode. Een nauwkeuriger 

beeldd van de afwijking tussen theorie en praktijk kan verkregen worden door de van Heren XVI I 

afkomstigee Generale Instructies aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit onderzoek zal niet alleen 

dee inhoud, maar ook de ontstaansgeschiedenis verduidelijken van de kloof tussen theorie en praktijk 

vann de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië. 

1.44 De Instructies voor  de gouverneur-generaal 

Err zijn vijf , elkaar aanvullende Instructies voor de gouverneur-generaal opgesteld door de Heren XVII , 

diee niet alleen de aan de Indische regering toegekende taken en bevoegdheden preciseren, maar door 

hunn inhoud, door de procedure rond hun opstelling en goedkeuring en door de jaren waarin ze zijn 

opgesteldd ook tonen waar met het verstrijken van de tijd in de praktijk het zwaartepunt van het koloni-

aall  bestuur over Oost-Indië is komen te liggen. Bij de behandeling van deze vijf Instructies zal telkens 

voorall  worden gekeken naar: 

-- de samenstelling van de Indische regering, 

-- de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering, 

-- de verhouding tussen de Staten-Generaal en de VOC, en de verhouding tussen de Heren XVI I en de 

Indischee regering. 

Dee vijf te behandelen Instructies zijn: 

 'Instructie voor Pieter Both, Gouverneur-Generaal, en die van den Raad van Indien, over alle forten, 

Dee Wit, p. 53. 
Vann Kan (1930), p. 114 lijkt iets dergelijks te impliceren. 
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plaatsen,, kantoren, personen en negotie van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie; gearresteerd 

inn de vergadering van gecommiteerden van de O.I.C. [= de Heren XVH] , den 14den november 

1609;; geapprobeerd door de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, den 26sten november 

1609';"* * 

 'Instructie voor Geraerdt Reijnst, Gouverneur-Generaal, en die van den raad van Indië, over alle 

forten,, plaatsen, kantoren, personen en negotie van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie der 

Nederlandschee provinciën, goedgekeurd bij resolutie der Staten-Generaal van de Vereenigde 

Nederlanden,, van 11 mei 1613';109 de Instructie is door de Heren XVI I opgesteld op 1 maart 1613; 

 'Ordonnancie en Instructie voor den Gouverneur-Generaal en de Raden van India; gearresteerd ter 

vergaderingg van XVIIen, binnen Middelburg, den 22sten augustus 1617, en geapprobeerd bij zijne 

prinselijkee excellentie en h.h. hoogmogenden de Staten-Generaal, den 3den november 1617';110 

 'Punten en Artikelen, in forma van Instructie gearresteerd den 17den Maart 1632 ter vergadering 

vann de XVIIen, ter kamer van Zeeland, binnen Middelburg, waarnaar Hendrik Brouwer, 

Gouverneur-Generaall  van wege de Nederlandsche Vereenigde O.I. Compagnie, op Batavia komen-

de,, mitsgaders de andere aanwezende Raden van Indië, aldaar op Batavia als op andere plaatsen 

meerr residerende, zich zullen hebben te reguleren';1" 

 'Punten en Artikelen, in form van Generale Instructie ter vergadering van de Heeren XVIIen, 

repraesenterendee de Generale Nederlandsche Geoctroijeerde O.I. Compagnie, gearresteerd binnen 

Amsterdam,, den 26sten april 1650, voor den ed. Gouverneur-Generaal en de bijgevoegde Raden, 

vann wege de gemelde Compagnie residerende te Batavia, om hun ed. tot meerder welvaren en 

prosperiteitt te dienen'.112 

iMM Mijer (1848), p. 1. Zie Mijer (1848), p. 5-22 voor de tekst van de Instructie van 1609. 
1099 Instructie voor Geraerdt Reijnst, p. 117; de tekst van de Instructie van 1613 is te vinden op de p. 128-53; 

ziee ook Van Dam, derde boek, p. 544-56 voor de tekst van de Instructie van 1613. Mijer heeft deze Instructie in 
18488 niet kunnen vinden, en er pas enkele jaren later een afschrift van verkregen. Dit afschrift is in 1853, in de 
spellingg van die tijd, opgenomen in het Tijdschrift voor de Indische taal-, land- en volkenkunde, uitgegeven door 
hett Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen. In 1848 vermoedt Mijer dat de Instructie van 1613 
'inn de hoofdpunten overeenkomt met die van zijnen voorganger' (Mijer (1848), p. V-VI) . Dit vermoeden is juist: 
dee latere Instructie is bijna woordelijk gelijk aan de eerdere. 

Gerardd Reijnst is medeoprichter en bewindhebber van de Nieuwe Brabantse Compagnie (1599), bestuurder 
vann de Verenigde Compagnie (1600) en VOC-bewindhebber (1602). In 1613 wordt hij benoemd tot gouverneur-
generaal.. Hij reist af naar Oost-Indté waar hij in 1615 overlijdt. 

1100 Mijer (1848), p. 23. Zie Mijer (1848), p. 25-46 voor de tekst van de Ordonnancie en Instructie van 1617. 
1111 Mijer (1848), p. 47. Zie Mijer (1848), p. 49-70 voor de tekst van de Instructie van 1632. Hendrik Brouwer 

(1581-1643)) maakt verschillende reizen naar Oost-Indie. Hij wordt in 1613 hoofd van het VOC-kantoor te Japan 
enn daarna raad van Indie (1614-1615). Na terugkeer in Nederland wordt hij VOC-bewindhebber (1616-1632). In 
16322 volgt zijn benoeming tot gouverneur-generaal (1632-1636). Teruggekeerd in Nederland treedt hij in 1642 
inn dienst van de WIC. 

1122 Mijer (1848), p. 71. Zie Mijer (1848), p. 73-116 voor de tekst van de Generale Instructie van 1650. 
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DeDe Instructie van 1609 

Dee Instructi e van 1609 is opgesteld door  de Heren XVI I  en goedgekeurd door  de Staten-Generaal. Ze 

teltt  42 artikelen, waarvan het laatste een verzoek is aan 'den Almogende tot uitvoering van dezelve 

[Instructie ]]  te verleenen, wat noodig is'.113 De overige artikelen zijn in drie groepen te verdelen: de 

artikelenn 1-7, de artikelen 8-37 en de artikelen 38-41. De artikelen 1-7 behandelen de samenstelling van 

dee Indische regering, haar  bevoegdheid om VOC-beambten te benoemen, haar  bevoegdheden op het 

terreinn van de rechtspraak en - zij  het vooral tussen de regels door  - haar  regelgevende bevoegdheden. 

Dee artikelen 8-37 gaan over  'alle andere zaken [naast de rechtspraak], de regering, commercie, trafique, 

mitsgaderss de alliantien met de Koningen en Pottentaten van Indien betreffende'.114 Deze artikelen 

behandelenn onder  meer  het handeldrijven en de verhouding van de VOC tot de Spanjaarden, de 

Portugezenn en de plaatselijke heersers in de archipel. Ze verlenen de Indische regering vri j  uitgebreide 

bestuurlijk ee bevoegdheden. De artikelen 38-41 gaan over  de opvolgingsprocedure bij  overlijden van de 

gouverneur-generaall  in of op weg naar  Oost-Indië, en sluiten nauw aan bij  de artikelen 1-7. 

Dee samenstelling van de Indische regering komt in artikel 1 van de Instructi e aan de orde. Dit Mig-

chaamm of collegie van regering over  alle actiën en zaken van gansch India, de Nederlandsche Comp. 

betreffende"155 bestaat uit de gouverneur-generaal en vier  raden van Indië. De Heren XVI I  zelf hebben 

inn artikel 1 al twee raden van Indië benoemd, de andere twee raden moeten door  de gouverneur-gene-

raall  en de twee benoemde raden worden gekozen 'bi j  resolutie van de meeste stemmen van hun drieën, 

(...)) uit de bekwaamste personen met hem [gouverneur-generaal Both] overgekomen zijnde, of uit 

degenenn waar  hij  aan land komt'.116 Overigens bepaalt artikel 6 van de Instructi e dat ook aan andere 

personenn tijdelij k de hoedanigheid van raad van Indië kan worden verleend. Van tevoren ligt dus niet 

nauwkeurigg vast hoeveel raden van Indië er  zullen zijn. 

Watt  betreft de opvolgingsprocedure bij  overlijden van de gouverneur-generaal: de Heren XVI I 

hebbenn gouverneur-generaal Both twee gesloten brieven van successie meegegeven. Bij  overlijden van 

Bothh moet de eerste brief worden geopend, 'waarin gevonden zal worden verklaard (...) de Gouverneur-

Generaal,, die in plaats van den overleden Pieter  Bom (...) aangenomen zal worden'.117 Als deze tweede 

gouverneur-generaall  'aflijvi g of na 't Vaderland verzeild' is, moet de tweede brief worden geopend, 'in 

1133 Mijer  (1848), p. 20. 
1,44 Artike l 8 van de Instructie, Mijer  (1848), p. 7. 
1155 Mijer  (1848), p. 6. In artikel 1 wordt dit lichaam genoemd de Raad van Indië. Als er  dus over  de Raad van 

Indiëë wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld de regering van Indië, die bestaat uit de gouverneur-generaal en 
vierr  raden van Indië. Om verwarring te voorkomen, zal de term Raad van Indië hier  niet gebruikt worden om de 
Indischee regering aan te duiden. 

1166 Mijer  (1848), p. 6. 
1177 Mijer  (1848), p. 19, artikel 39 van de Instructie. 

33 3 



dewelkee de derde Gouverneur  verklaard (...) zal staan'.11*  Is ook deze overleden of teruggekeerd naar 

Nederland,, dan moeten vij f raden van Indi ë met meerderheid van stemmen een gouverneur-generaal 

kiezenn 'ui t alle personen in gansch Indi ë in dienst van de Comp. zijnde', die deze hoedanigheid zal 

vervullenn 'tot anders uit het Vaderland geordonneerd zoude mogen worden'." 9 

Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering komen aan de orde in de artikelen 3 en 7 van 

dee Instructi e van 1609. Artike l 3 luidt , voor  zover  van belang, als volgt: 

All ee aanklagten van mesusen, overtreding der  artikelbrieven, ordonnantie» en bevelen, zoo van de 
Comp.Comp. als van den Gouverneur-Generaal en die van zijnen zijnen raad (...) zullen (...) beregt en gedecideerd 
worden,, naar  dat het den Gouverneur-Generaal en die van de Raden van India (...) zullen bevinden te 
behoren.120 0 

Ditt  artikel is 'althans in de practijk '  zo opgevat, 

datt  de tusschenzin "zoo van de Comp. als van den Gouverneur-Generaal en die van zijnen raad" 
betrekkingg had niet alleen op "bevelen", maar  ook op "ordonnantiën" , waarmede bedoeld zijn niet, 
zooalss met het woord "bevelen", de uitingen van administratieve bevoegdheden, maar  voorschriften 
vann veel algemeener  strekking.121 

Hiermeee lijk t artikel 3 van de Instructi e de Indische regering een algemene bevoegdheid tot het vaststel-

lenn van regelgeving te verlenen.122 Artike l 7 van de Instructi e verleent de gouverneur-generaal en raden 

inn duidelijker  termen regelgevende bevoegdheden op een beperkter  terrein: 

Watt  voorts aangaat de orde en manier  om goede en korte Justitie te administreren, daarin gedragen wij 
onss aan de memorie U op 't houden van de Justitie van de voorgaande vloten medegegeven, en aan 
hetgeenhetgeen gij dier halven zelf goedvinden en ordonneren ordonneren zult}73 

Dee gouverneur-generaal en raden hebben regelgevende bevoegdheden op het terrein van het administre-

renn van 'goede en korte Justitie'. Die bevoegdheden zijn echter  ingeperkt: de in Nederland vastgestelde 

memoriee op het 'houden van de Justitie van de voorgaande vloten' blijf t gelden. Met deze memorie 

wordtt  naar  alle waarschijnlijkhei d gedoeld op de in 1607 door  de Heren XVI I  vastgestelde 'Instructi e 

u ss Mije r  (1848), p. 20, artikel 40 van de Instructie. 
1199 Mije r  (1848), p. 20, artikel 41 van de Instructie. 
1200 Mijer  (1848), p. 6, mijn cursivering. 
1211 ENI, deel I, p. 511; ziee ook Stapel (1932-1933), p. 57. Zoals hiervoor  gebleken worden de artikelbrieven 

opgesteldd door  de Staten-Generaal zodat de 'tusschenzin' niet op die term kan slaan. 
1222 Artike l 3 is daarnaast ook zo opgevat dat het de Indische regering tot rechtsprekend college heeft gemaakt. 

Aann die situatie is vanaf 1620 geleidelijk een einde gekomen met de instelling van afzonderlijke rechtsprekende 
colleges,, zij  het dat de Indische regering regelmatig is blijven ingrijpen in de rechtspraak. Zie Stapel (1932-
1933),, p. 41-74. 

1233 Mije r  (1848), p. 7. Mij n cursivering. 'U' en 'gij '  slaat op de Indische regering, niet op de gouverneur-
generaall  alleen; zie ook Rietbergen, p. 48 en artikel 7 van de Instructi e van 1613. 
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voorr den fiscaal der Oostindische schepen' met daarin regels van formeel en materieel strafrecht.124 

Uitt artikel 7 kan afgeleid worden dat de Heren XVI I bij het vaststellen van regelgeving op het 

terreinn van de 'justitie' een belangrijke rol willen blijven spelen. Bij het vaststellen van regelgeving op 

anderee terreinen lijk t de ruimte die aan de Indische regering wordt geboden groter te zijn, al zal het ook 

hierr natuurlijk zo zijn dat de Heren XVI I als het hoogste VOC-orgaan bevelen en instructies aan de 

Indischee regering kunnen geven. Die grote ruimte wordt geïllustreerd door artikel 8 van de Instructie 

vann 1609, al gaat dat niet specifiek over de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering. Het 

artikell  luidt: 

Aangaandee hoe gij [= de Indische regering] U in alle andere zaken [naast het administreren van goede 
enn korte justitie], de regering, commercie, trafique, mitsgaders de alliantiën met de Koningen en 
Pottentatenn van Indien betreffende, zult hebben te gedragen, daarop hamen wij [=de Heren XVII ] U 
geenegeene vaste ordre stellen, maar alleen raadgeven, instrueren, of ook eensdeels ordonneren als 
volgt.123 3 

Uitt deze bewoordingen kan worden afgeleid dat de Heren XVI I buiten het terrein van de rechtspraak 

veell  aan het inzicht van de Indische regering willen laten.126 

Watt betreft de verhouding tussen de Staten-Generaal en de VOC kan uit de wijze van totstandkoming 

vann de Instructie van 1609 worden afgeleid dat deze verhouding in overeenstemming is met de be-

voegdheidsverdelingg tussen de Staten-Generaal en de VOC, zoals die hiervoor is beschreven. De 

Instructiee is opgesteld door de Heren XVTI, maar pas in werking getreden na de goedkeuring ervan door 

dee Staten-Generaal. De Staten-Generaal benadrukken daarmee hun opperste soevereiniteit over Oost-

Indiëë en het belang dat ze hechten aan hun bemoeienis met zaken betreffende Oost-Indië.127 

Watt betreft de verhouding tussen de Heren XVI I en de Indische regering: die is hiervoor in feite al 

aann de orde gekomen bij de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering. 

Daaropp aansluitend kan worden opgemerkt dat het duidelijk is dat binnen de VOC de Heren XVI I de 

hoogstee positie innemen. Zij zijn het die de Instructie van 1609 hebben opgesteld, waarin de samenstel-

lingg van de Indische regering is vastgelegd en waarin aan die regering bevoegdheden op regelgevend, 

bestuurlijkk en rechtsprekend terrein worden toegekend. Daarnaast kunnen zij de Indische regering 

bevelenn en instructies op al die terreinen geven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit artikel 7 van de Instructie. 

Well  wordt de Indische regering op regelgevend (en bestuurlijk) gebied in de Instructie van 1609 een 

grotee speelruimte gelaten, zodat de regering haar bevoegdheden in belangrijke mate naar eigen inzicht 

114114 Zie Hoogenberk, p. 116-20 en 143-4; zie ook Stapel (1932-1933), p. 44. Zie Van Dam, eerste boek, deel I, 
p.. 568-73 voor de tekst van de Instructie. De fiscaal is een VOC-ambtenaar die tijdens de reis begane delicten 
vervolgt;; zie La Bree, p. 27. 

125Mijer(1848),p.7. . 
1266 Zie ENI, p. 510; De Kat Angelino, deel II, p. 8; Rietbergen, deel I, p. 49; Westra (1934), p. 2. 
1277 Zie Rietbergen, deel L p. 46-7 voor de wordingsgeschiedenis van de Instructie van 1609. 
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kann invullen: artikel 8 van de Instructie toont dit aan. Voor deze grote speelruimte kunnen twee redenen 

wordenn gegeven, een algemene en een specifieke. In het algemeen valt te wijzen op de al eerder 

vermeldee moeizame verbindingen tussen Nederland en Oost-Indië. Adequaat bestuur vereist de moge-

lijkheidd om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen, onder meer door het opstellen van regelgeving. 

Dee Heren XVI I waren door de moeizame verbindingen niet in staat dit te doen, en moesten daarom veel 

bevoegdhedenn aan de Indische regering laten.128 Hiervoor is al gebleken dat in de praktijk het leeuwen-

deell  van de nieuw te maken regelgeving voor Oost-Indië door de Indische regering is gemaakt. Meer 

specifiekk valt erop te wijzen dat er in 1609 nog geen sprake is van een volledig ontwikkelde VOC-

organisatiee in Oost-Indië en van een volledig ontwikkeld handelssysteem aldaar. Het gevolg hiervan is 

datt waar 'bureaucratie en bedrijf nog in opbouw waren, (...) voortdurende aanpassing van wetgeving en 

bedrijfsvoeringg onvermijdelijk [was]'.129 Het is een extra reden om de Indische regering zoveel moge-

lij kk vrijheid in het uitoefenen van haar bevoegdheden te laten.'30 

DeDe Instructie van 1613 

Dee Instructie van 1613 is, als de voorgaande, door de Heren XVI I opgesteld en door de Staten-Generaal 

goedgekeurd.. Ze bevat 34 artikelen en is vrijwel gelijk aan de Instructie van 1609. Zo valt in artikel 1 te 

lezenn dat de regering van Oost-Indië opnieuw bestaat uit vijf leden, de gouverneur-generaal en vier 

radenn van Indië, en bepaalt artikel 6 dat ook andere personen tijdelijk de hoedanigheid van raad van 

Indiëë kan worden verleend. De artikelen 3 en 7 verlenen de Indische regering in vrijwel dezelfde 

bewoordingenn als de vorige Instructie dezelfde regelgevende bevoegdheden; artikel 8 geeft de Indische 

regeringg in vrijwel dezelfde bewoordingen als de vorige Instructie dezelfde grote speelruimte. Zo 

bepaaltt artikel 7: 

Watt voorts aangaat de orde en manier om goede en korte justitie te administreren, daarvan gedragen 
wijj  ons aan de memorien, u op 't houden van de justitie van voorgaande vloten medegegeven en aan 't 
geenn gij lieden dienshalve zelve goedvinden en ordonneren zult.131 

Vanwegee de grote overeenkomsten met de Instructie van 1609 lijk t een nadere behandeling van de 

Instructiee van 1613 overbodig. 

DeDe Instructie van 1617 

, aa Zie ook ENI, deel I, p. 510, De Kat Angelino, deel II, p. 8 en Westra (1934), p. 2. 
1299 Rietbergen, deel I, p. 48; zie ook p. 51. 
1300 Meer dan een extra reden is het echter niet. Hierna zal blijken dat ook als de VOC-organisatie in Oost-

Indiee min of meer vaste vormen heeft aangenomen, de Heren XVII geen einde maken aan de vrijheid voor de 
Indischee regering in het uitoefenen van haar regelgevende bevoegdheden. 

1311 'Instructie voor Geraerdt Reijnst etc.', p. 131-2; zie ook Van Dam, derde boek, p. 546. Omdat nu van 
'gijj  lieden' wordt gesproken, is duidelijker dat het hier gaat om een bevoegdheid van de Indische regering, niet 
vann de gouverneur-generaal alleen. 
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Dee Instructie van 1617 is opgesteld door de Heren XVI I en goedgekeurd door de Staten-Generaal. Ze 

bevatt 80 artikelen en is daarmee uitgebreider en meer in bijzonderheden tredend dan de twee vooraf-

gaandee Instructies. Deze Instructie is de hele VOC-periode verbindend gebleven: bij de Instructie van 

16322 wordt ze gehandhaafd en in een begeleidend schrijven bij de Instructie van 1650 wordt verklaard 

datt ze nog steeds verbindend is.132 Ze is daarom wel omschreven als 'de basis van het beleid en de 

bestuursinrichtingg van de V.O.C, in Indië'.133 

Dee Instructie van 1617 valt in drie groepen artikelen onder te verdelen: de artikelen 1-6, de artikelen 

7-799 en artikel 80. De artikelen 1-6 van de Instructie van 1617 gaan over de samenstelling van de 

Indischee regering, over de opvolgingsprocedure in geval van overlijden van de gouverneur-generaal en 

overr de opvolgingsprocedure in geval van vertrek of overlijden van een of meer van de raden van Indië. 

Dee artikelen 7-79 van de Instructie van 1617 gaan over een veelheid van zaken. Zo verleent artikel 8 

dee Indische regering de bevoegdheid 'om in alle civiele en criminele en hals-zaken regt te doen, 

sententiee te geven en dezelve (...) ter executie te stellen'.134 In deze artikelen worden de Indische 

regeringg ook uitgebreide bestuurlijke bevoegdheden toegekend: artikel 7 geeft haar het recht om 'alle 

forten,, kantoren en schepen van de Compagnie van behoorlijke officieren, collegiën en raden [te] 

voorzien',1355 en op grond van artikel 8 mag ze VOC-ambtenaren in Oost-Indië ontslaan. Hierbij moet 

well  worden opgemerkt dat de verlening van deze bevoegdheden geen afbreuk doet aan de soortgelijke 

bevoegdhedenn tot benoeming en ontslag van de bewindhebbers in Nederland. Verder bevatten deze 

artikelenn onder meer ook regels over de handel binnen de archipel door oud-dienaren van de VOC (de 

artikelenn 56-72). Het gaat hierbij niet om de toekenning van bevoegdheden aan de Indische regering, 

maarr om bepalingen van dwingend recht opgesteld door de Heren XVII , vastgesteld door de Staten-

Generaal,, waar de Indische regering zich aan te houden heeft.136 

Verderr komen in sommige artikelen van deze groep ook de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering ter sprake. Deze bevoegdheden komen echter meer in het algemeen aan de orde in 

artikell  80 van de Instructie van 1617. 

Dee samenstelling van de Indische regering wordt behandeld in de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Instructie 

vann 1617. Artikel 1 bepaalt dat er in Oost-Indië altijd een gouverneur-generaal moet zijn. In artikel 3 

valtt te lezen dat er 

1322 Zie Mijer (1848), p. IX. 
1333 La Bree, p. 24. Zie ook ENI, deel I, p. 513, Hoogenberk, p. 186, Mijer (1848), p. IX-X en Stapel (1932-

1933),, p. 57 en 123. 
1344 Mijer (1848), p. 27. 
1355 Mijer (1848), p. 27. 
1366 Deze regels zijn later door de Heren XVII dikwijls gewijzigd, zie Mijer (1848), p. 40. 

37 7 



omm den Gouverneur-Generaal in alle zaken, generale directie, zoo van den handel, oorlog en regering, 
alss ook in het administreren van de justitie in alle civiele en criminele zaken met raad en daad te 
adsisterenn (...) altijd in Indie zullen wezen negen Raden, daarvan de vier eersten bij den Gouverneur 
zullenn wezen of ter plaatse daar hij, met advijs van zijne presente Raden, dezelve of eenige derzelve 
geradenn zal vinden (...).137 

Artikell  4 geeft nadere informatie over de negen raden van Indie. Zo zijn de vier raden die zoveel 

mogelijkk bij de gouverneur-generaal dienen te blijven: een bekwame koopman, die zich met handels-

kwestiess moet bezighouden; een 'kloek, bevaren zeeman', die zich als vice-admiraal moet bezighouden 

mett 'alle exploiten te water'; een militair, om 'in alle oorlogs-exploiten te land als kommandeur 

gezondenn en het opperste gebied en beleid derzelve te hebben'; en iemand 'die best in de policie en 

zakenn van regten ervaren mogt wezen' om zich met alle justitiële zaken bezig te houden.138 

Overigenss hebben de Heren XVI I al snel veranderingen aangebracht in het aantal raden van Indië. 

Zoo bepalen ze in 1626 dat de Indische regering zal bestaan uit een gouverneur-generaal en acht raden, 

vann wie er vier steeds bij de landvoogd moeten zijn. In 1646 bepalen de Heren XVI I dat er naast de 

gouverneur-generaall  zes 'ordinaire' raden en drie 'extra-ordinaire' raden moeten zijn. Een soortgelijke 

bepalingg als deze laatste zal worden opgenomen in de Generale Instructie van 165 O.139 

Dee Indische regering bestaat dus uit de gouverneur-generaal en tenminste vier raden van Indië. In 

artikell  5 wordt vermeld dat de raden en de gouverneur-generaal samen 

eenn collegie zullen maken, daarin de Gouverneur President en de eerste stem, en bij gelijkheid van 
stemmen,, door absentie of ziekte van eenige Raden, dubbele stem zal hebben.140 

Ditt college is de Indische regering, waarbinnen zich de positie van de gouverneur-generaal als primus 

interr pares al begint af te tekenen: hij presideert het college en zijn stem geeft bij het staken van de 

stemmenn de doorslag. 

Dee opvolgingsprocedure bij overlijden van de gouverneur-generaal wordt behandeld in de artikelen 

11 en 2 van de Instructie van 1617: de raden kiezen zijn opvolger bij meerderheid van stemmen, 'bij 

provisiee en tot nader ordre van de bewindhebberen'.141 Artikel 6 gaat over de opvolgingsprocedure bij 

vertrekk of overlijden van een of meer raden van Indië: 'telkens andere uit de bekwaamste officieren en 

dienarenn in Indië [zullen] bij den Gouverneur-Generaal en zijne bijwezende Raden verkozen en 

beëdigdd worden'.142 

1377 Mijer(1848),p. 25-6. 
1388 Mijer (1848), p. 26. De overige raden zijn de directeur-generaal over alle kantoren van Indie en de vice-

gouverneurss van de vier belangrijkste VOC-kantoren en forten in de archipel: die in de Molukken, te Coroman-
del,, te Ambon en te Banda. 

1399 Zie Mijer (1848), p. 26, noot 1. 
1400 Mijer (1848), p. 27. 
1411 Mijer (1848), p. 25, artikel 1 van de Instructie van 1617. 
1422 Mijer (1848), p. 27. Ook in dit geval natuurlijk tot eventuele nadere order van de bewindhebbers, artikel 6 

doett geen afbreuk aan hun bevoegdheid om opvolgers van de raden van Indie aan te wijzen. 
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Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering komen aan de orde in enkele artikelen van de 

hierbovenn onderscheiden tweede groep: de artikelen 7-79. Zo bepaalt artikel 30, net als artikel 7 van de 

Instructiee van 1609 en artikel 7 van de Instructie van 1613, dat op het terrein van de rechtspraak 

gevolgdd zal worden 'de ordre en manieren den respectieven schepen op het stuk van de justitie meege-

gevenn of hiernamaals te geven, en zoo als de Gouverneur-Generaal en Raden bevinden zullen te 

behooren'.1433 Regelgevende bevoegdheden worden de Indische regering ook toegekend in artikel 21 

vann de Instructie van 1617, dat gaat over het tegengaan van het voeren van 'extra-ordinaire pracht' door 

VOC-dienaren,1444 en mogelijk ook in de artikelen 34 (over de bevordering van de christelijke religie), 

444 (over de binnenlandse handel), 52 (over opgebrachte prijzen, oftewel buit) en 75 (over de betaling 

vann soldaten en het voorkomen van handel door vreemden in de Molukken, Ambon en Banda). 

Dee voor de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering belangrijkste bepaling is echter te 

vindenn in de derde 'groep', artikel 80 van de Instructie van 1617. Dit artikel verschaft de gouverneur-

generaall  en de raden van Indie een algemene regelgevende bevoegdheid, waar de zojuist vermelde 

regelgevendee bevoegdheden op bijzondere terreinen onder vallen en luidt, voor zover van belang, als 

volgt: : 

Eindelijkk zal de Gouverneur en Raden in alles het meeste profijt, bevordering en verzekering van de 
Compagniee ten hoogste laten bevolen zijn (...) en alle mogelijke ordre stellen, dat de artikelbrieven, 
instructienn en andere ordonnanciên bij de dienaren van de Compagnie en ieder, in het geen hem 
concerneertt en aangaat, behoorlijk achtervolgd en geobserveerd mogen worden, en dat een ieder, zoo 
inn civiele als criminele zaken, mag gedaan worden goed regt en expeditie van justitie, daartoe zijlieden 
ookook zullen maken zoodanige keuren, ordonnanciên en instructien, als zijlieden ten dienste van de 
CompagnieCompagnie en tot welstand van hunne dienaren aldaar zullen noodig achten.1* 5 

Dee Indische regering krijgt in dit artikel de bevoegdheid om in de vorm van 'keuren, ordonnanciên en 

instructifn'' regels op te stellen ter behartiging van de belangen van de VOC en van de dienaren van de 

VOC,, ter verzekering van de naleving van al bestaande regels, en ter regeling van de rechtspraak. 

Hoewell  de toekenning van deze algemene regelgevende bevoegdheid aan de Indische regering in artikel 

800 van de Instructie van 1617 explicieter gebeurt dan in artikel 3 van de Instructie van 1609 en in 

artikell  3 van de Instructie van 1613, is de inhoud van de bevoegdheid, en daarmee de verhouding 

tussenn de Heren XVI I en de Indische regering niet veranderd ten opzichte van de eerdere Instructies. 

Watt betreft de verhouding tussen de Staten-Generaal en de VOC: net als de Instructies van 1609 en 

16133 is de Instructie van 1617 opgesteld door de Heren XVII , maar pas in werking getreden na goed-

keuringg ervan door de Staten-Generaal. De Staten-Generaal benadrukken zo hun opperste soevereiniteit 

overr Oost-Indie en het belang dat ze hechten aan hun bemoeienis met zaken betreffende Oost-Indië. 

Mijer(1848),p.33. . 
Mijer(1848),p.31. . 
Mijerr (184S), p. 45. Mijn cursivering. 
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Dee verhouding tussen de Heren XVI I en de Indische regering, zoals die naar voren komt uit de 

Instructiee van 1617, lijk t weinig veranderd ten opzichte van de verhouding in beide eerdere Instructies. 

Dee Heren XVH hebben de hoogste regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdheden voor Oost-Indië. Zij 

zijnn het die de Instructie voor de gouverneur-generaal opstellen en daarin de Indische regering regelge-

vendee (en bestuurlijke) bevoegdheden verlenen. Zij mogen de Indische regering bevelen en instructies 

zendenn aangaande de uitoefening van de haar in de Instructie van 1617 verleende bevoegdheden. Zij 

zijnn het die de Indische regering in de Instructie opdragen bepaalde door hen op- of vastgestelde regels 

uitt te voeren, bijvoorbeeld over de handel binnen de archipel door oud-dienaren van de VOC. Boven-

dienn ligt het voor de hand dat zij alles wat de Indische regering aan regelgeving (en bestuur) doet ook 

zelff  mogen doen, in hun hoedanigheid van hoogste VOC-orgaan. 

Inn theorie is de Indische regering daarmee in sterke mate ondergeschikt aan de Heren XVII . Dit lijk t 

dess te meer zo omdat de Instructie van 1617 geen artikel bevat dat vergelijkbaar is met artikel 8 van de 

instructiee van 1609 en artikel 8 van de Instructie van 1613. In deze beide artikelen werd de Indische 

regeringg inzake regelen (en besturen) expliciet een grote speelruimte gelaten. In de praktijk heeft de 

Indischee regering echter vanzelfsprekend nog steeds grote speelruimte, omdat het contact tussen haar en 

dee Heren XVI I uit de aard der zaak gebrekkig blijft . Zoals al eerder gezegd vereist adequaat bestuur de 

mogelijkheidd om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen, onder meer door het opstellen van 

regelgeving.. De Heren XVH zijn door de moeizame verbindingen met Oost-Indië niet in staat dit te 

doen,, en moeten daarom veel ruimte en bevoegdheden aan de Indische regering laten. 

DeDe Instructie van 1632 

Dee Instructie van 1632 is vastgesteld door de Heren XVI I en, anders dan haar voorgangers, niet aan de 

Staten-Generaall  ter goedkeuring voorgelegd. Ze kan worden gezien als 'aanvulling, soms verandering' 

vann de Instructie van 1617,146 en telt 96 artikelen. Deze artikelen vallen in een aantal groepen onder te 

verdelen:: de artikelen 1-8, 9-38,39-82, 83-95 en artikel 96.147 

Dee artikelen 1-8 bevatten onder meer bepalingen over de rechtspraak in Oost-Indië en een opdracht 

aann de Indische regering tot het vaststellen van regelgeving. Enkele van deze artikelen zullen hieronder 

uitgebreiderr aan de orde komen. De artikelen 9-38 gaan over bestuurlijke kwesties, waarbij de aandacht 

voorall  uitgaat naar de beste manier om te bezuinigen. Zo bepaalt artikel 10 dat 'alle onnutte dienaren 

vann de Comp., groote of kleine tractementen trekkende, die met profijt niet en konden worden ge-

emploijeerd,, maar ledig loopen en den kost niet waardig zijn' naar Nederland teruggezonden moeten 

worden,, en wordt de Indische regering in artikel 31 in bedenking gegeven of aangaande 'het ziekenhuis 

ENI,, deel I,p. 513. 
Ziee ook Mijer (1848), p. X voor de onderverdeling in groepen van de Instructie van 1632. 
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off  het hospitaal, 't welk de Comp. op Batavia kost omtrent ƒ12,500- (...) de zieken (...) tot minder 

kostenn van de Comp. geaccomodeerd zouden kunnen worden'.14* 

Dee artikelen 39-82 gaan hoofdzakelijk over  de bevordering van de handelspositie van de VOC 

binnenn en buiten de archipel. Zo dragen de Heren XVI I  de Indische regering op het VOC-monopolie op 

dee handel in kruidnagelen te beschermen. De gouverneur-generaal en de raden van Indië dienen 

daartoe,, aldus artikel 68 van de Instructie, de orders van de Heren XVI I  'en alle middelen, die UEd. 

oordelenn zullen tot Onze intentie te dienen, op het spoedigste, zonder  eenig tijdverlies, te expedi-

ëren'.1499 Deze groep artikelen bevat daarnaast ook bepalingen over  regelgeving door  de Heren XVII , 

waaroverr  later  meer. 

Dee artikelen 83-95 gaan over  'eenige particulier e [zaken], waarin UEd. gelast wordt Onze order  na 

tee komen'.IS0 Veel van deze artikelen gaan over  het verbod op particulier e handel, en sommige ervan 

tredenn wel zeer  in details. Zo bepaalt artikel 87: 

Alzooo bij  wijlen Franciscoo Pessaert eenige juwelen nagebleven zijn, zullen UEd. den Fiskaal in handen 
gevenn en daarop doen procederen, opdat Ons regt tegen allen particulieren handel worde bewaard. 

Anderss dan de eerdere Instructies bevat die van 1632 geen artikelen over  de samenstelling van de 

Indischee regering of over  de opvolgingsprocedures in geval van overlijden van de gouverneur-generaal 

off  van één of meer  van de raden van Indië. Evenmin bevat ze een artikel waarin de Indische regering 

eenn algemene bevoegdheid wordt verleend tot het vaststellen van regelgeving voor  Oost-Indië. De 

redenreden daarvoor  is te vinden in artikel 96 van de Instructi e van 1632. Daarin wordt namelijk gouverneur-

generaall  Hendrik Brouwer 

serieuselijkk  gelast en bevolen de Instructie voor den Generaal en Raden van Indië, in denjare 1617, 
terter vergadering van de Zeventienen, binnen Middelburg in Zeeland gemaakt, en bij H. Hoog Mogen-
denden en Zijne Prinselijke Excellentie geappprobeerd, in alle punten, waartegen geen contraire order 
gegevenn en gevolgd is, precieselijk te achtervolgen en doen achtervolgen op alle kantoren, forten en 
anderee plaatsen (...).I52 

Volgenss Mijer  is hiermee 'in weinige woorden de gansche strekking der  Instructie' uitgedrukt.153 

Artike ll  96 heeft onder  meer  tot gevolg gehad dat artikel 1 van de Instructi e van 1617, over  de opvol-

gingg van de gouverneur-generaal bij  diens overlijden, en artikel 80 van de Instructi e van 1617, waarin 

dee Indische regering regelgevende bevoegdheden worden toegekend, de gehele VOC-periode van 

14,Mijer(1848),p.52en56. . 
,499 Mijer  (1848), p. 64. 
1500 Mijer  (1848), p. 67, artikel 83 van de Instructie. 
!S11 Mijer  (1848), p. 67. Francisco Pessaert (of Pelsaert) was in de jaren 1620 opperkoopman van de VOC te 

Agraa (in India) en 'dreef naast zijn officiële werkzaamheden voor  de VOC, een florissante privé-handel, onder 
anderee in gevoelige artikelen, zoals juwelen en slavinnen' (J.J.P. de Jong, p. 157). 

152152 Mijer  (1848), p. 69. 
1533 Mijer  (1848), p. XI. 
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krachtt zijn gebleven: 

wanneer,, bij aflijvigheid [= overlijden] van eenen Gouverneur-Generaal, een van de Raden in diens 
plaatss moest opvolgen, handelde men, tijdens het bewind der Comp., altijd volgens art. 1 dezer 
Instructiee [van 1617], terwijl de Regering hare bevoegdheid, om Keuren; Instruction en Ordonnancien 
tee maken, steeds aan art. 80 van dezelfde ontleende.154 

Inn aanvulling hierop moet er wel op worden gewezen dat de Heren XVI I de opvolgingsprocedures van 

artikell  1 van de Instructie van 1617 verschillende malen opzij hebben gezet. Zo hebben in 1617 de 

Herenn XVI I uitgegeven een 'Commissie voor Steven van der Hagen om bij overlijden van Coen als 

Generaall  op te treden', een tweede 'Commissie op Hans de Hase als G.G., in cas Coen en Van der 

Hagenn overleden mogten zijn', en een 'Authorisatie op de Generaal Coen, om bij indispositie schrifte-

lij kk iemant te nomineeren, die by provisie in 't Generalaat zou succedeeren'. Pas als er ondanks al deze 

voorzorgsmaatregelenn nog geen opvolger voorhanden was, zouden de voorzieningen van artikel 1 in 

werkingg treden."5 In 1633 hebben de Heren XVI I een 'Commissie op Van Diemen als opvolger van 

Brouwer'' uitgegeven, om de verkiezing van een gouverneur-generaal door de raden van Indië te 

voorkomen.1566 De reden hiervoor is steeds de vrees geweest dat 

hett Gouvernement by pluraliteyt van stemmen in handen van dengene soude mogen vervallen, daarme-
dee de Compagnie weynigh of qualijck soude wesen gedient, ofte dat op de verkiesinge van eenen 
successeurr tusschen onse dienaars aldaar eenige periculeuse en de Compagnie schadelycke contentiën, 
jalousiënn en andere inconveniflnten souden mogen vallen.157 

Zoalss gezegd bevat de Instructie van 1632 geen artikel over de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering. Wel is er een artikel dat gaat over regelgeving voor Oost-Indie*  in het algemeen en 

zijnn er enkele artikelen die de Indische regering opdragen regelgeving over een specifiek onderwerp te 

maken.. In artikel 1, over 'de administratie van eene regtmatige justitie', wordt de Indische regering 

gelast t 

dee goede hand daaraan te houden, dat op Batavia, en alle andere plaatsen onder het gebied van de Ed. 
Compagniee zijnde, dezelve [= administratie van rechtmatige justitie] mag worden bediend volgens de 
instructiëninstructiën en praktijken in de Vereenigde Nederlandsche Provinciën doorgaans, zoo in het civiel, als 
inin het crimineel, geobserveerd, en dat tot den tijd van hier eene andere bijzondere instructie op den 

1544 Mijer (1848), p. DC-X. Wat betreft de samenstelling van de Indische regering: hiervoor is gebleken dat 
overr deze kwestie in 1626 'contraire order' gegeven is. Deze order is niet herroepen in de Instructie van 1632. 

1555 Zie Van Dam, derde boek, p. 568-71 voor beide commissies en de autorisatie. Steven van der Hag(h)en 
(1563-1624)) maakt als admiraal tochten naar Oost-Indie. Tijdens een van die tochten verovert hij in 1605 het 
Portugesee fort op Oost-Ambon. Later is hij raad van Indig, onder de gouverneurs-generaal Reijnst en Coen. 

1566 Zie Van Dam, derde boek, p. 581-2 voor de commissie. Antonio van Diemen (1593-1645) vertrekt in 1618 
naa een faillissement onder een valse naam naar Oost-Indie. Hij maakt daar snel carrière, wordt opperkoopman in 
1623,, raad van Indie" in 1625 en directeur-generaal in 1627. Deze laatste functie vervult hij, met een onderbre-
kingg in de periode 1631-1632, tot 1636. In dat jaar wordt hij gouverneur-generaal, wat hij bij zijn overlijden in 
16455 nog steeds is (zodat onder zijn bewind de Statuten van Batavia tot stand zijn gekomen). 

1577 Van Dam, derde boek, p. 569. Identieke of vrijwel identieke formuleringen zijn te vinden op p. 570 en op 
p.581. . 
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naamm van H. Hoog Mogenden en Zijne Excellentie [= de Staten-Generaal en de stadhouder] gemaakt 
enn overgezonden zal zijn, waarnaar  alle regters in 't toekomende zich zullen hebben te reguleren. 

Inn dit artikel wordt het concordantieprincipe, dat hiervoor  al aan de orde gekomen is, nog eens expliciet 

geformuleerdd en tot op zekere hoogte gerelativeerd. De wet van toepassing in de VOC-gebieden in de 

Indonesischee archipel moet - doorgaans, aldus het artikel - in overeenstemming zijn met in de Repu-

bliekk geldend recht, totdat een andere, specifiek voor  Oost-Indië opgestelde instructie is vastgesteld. 

Hett  artikel geeft niet aan in hoeverre deze instructie overeen dient te stemmen met in de Republiek 

geldendd recht. Overigens is de bijzondere instructie waarover  in het slot van artikel 1 wordt gesproken 

nooitt  naar  Oost-ïndië gezonden. Wel zijn in de Generale Instructi e van 1650 'uitvoerige bijdragen 

opgenomenn over  de administratie der  justitie'. 159 

Inn de artikelen 7 en 8 van de Instructi e van 1632 wordt de Indische regering, net als in artikel 21 van 

dee Instructi e van 1617 opgedragen maatregelen te nemen tegen 'de groote pracht, die bij  hooge en lage 

dienarenn van de Comp. in Indiè"  gepleegd wordt'. 160 Deze opdracht heeft geresulteerd in verschillende 

besluitenn van de Indische regering, waarvan de 124 artikelen tellende 'Maatregelen ter  beteugeling van 

prachtt  en praal'  van 30 december  1754, vastgesteld na aansporing van de Heren XVI I  in een brief van 8 

oktoberr  1753, het belangrijkste is.161 

Watt  betreft de verhouding tussen de Staten-Generaal en de VOC: hiervoor  is al opgemerkt dat de 

Instructi ee van 1632 niet is goedgekeurd door  de Staten-Generaal. Toch heeft dit geen enkel gevolg 

gehadd voor  de geldigheid van de Instructie. Dit lijk t te tonen dat de formele band tussen de Staten-

Generaall  en de VOC losser  is geworden: de Staten-Generaal voelen zich niet meer  zo sterk als voor-

heenn geroepen hun opperste soevereiniteit te benadrukken.162 Wel blijk t uit de hierboven al genoemde, 

enn deels geciteerde artikelen 1 en 96 van de Instructi e van 1632 dat de band tussen de Staten-Generaal 

enn de VOC niet helemaal verbroken is. Artike l 1 stelt immers een bijzondere instructie in het vooruit-

,J»» Mijer  (1848), p. 49-50. 
1599 Stapel (1932-1933), p. 98; zie ook p. 57-9 en 97. Zie Mijer  (1848), p. 107-12 voor  deze 'bijdragen' in de 

Instructi ee van 1650. 
1600 Mijer  (1848), p. 51, artikel 7 van de Instructie van 1632. 
1611 Zie Van der  Chijs (1885-1900), deel VI, p. 773-95 voor  delen van de tekst van deze Maatregelen. Ze zijn 

opp 11 december  1795 door  de Indische regering ingetrokken. Eerdere besluiten van de Indische regering over  dit 
onderwerp,, soms op last van de Heren XVI I  genomen, dateren van 9 maart 1647 (Van der  Chijs (1885-1900), 
deell  D, p. 111), 11 jul i 1680 (Van der  Chijs (1885-1900), deel III , p. 47-8), 30 december  1704 (Van der  Chijs 
(1885-1900),, deel III , p. 536-8), 24 juni 1719 (Van der  Chijs (1885-1900), deel IV, p. 136-7), 28 december  1729 
(Vann der  Chijs (1885-1900), deel IV, p. 239-44) en 28 januari 1733 (Van der  Chijs (1885-1900), deel IV, p. 333-
6);;  zie Van der  Chijs (1885-1900), deel VI, p. 773. 

1622 Zie ook Ball, p. 10, ENI, deel I, p. 513, De Louter  (1914), p. 64 en Westra (1934), p. 2. Mijer  (1848), p. X 
oppertt  de mogelijkheid dat de Instructie van 1632 niet is goedgekeurd omdat ze slechts een particuliere was, voor 
éénn gouverneur-generaal in het bijzonder. De eerdere Instructies waren echter  ook op deze wijze particulier , ze 
warenn opgesteld voor  Bom (1609), Reijnst (1613) en Coen (1617); zie De Louter  (1914), p. 64. 
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zichtt over de administratie van rechtmatige justitie op naam van de Staten-Generaal.163 Artikel 96 

benadruktt de geldigheid van de Instructie van 1617, die door de Staten-Generaal wél is goedgekeurd.164 

Dee verhouding tussen de Heren XVI I en de Indische regering is ten opzichte van de voorgaande 

Instructiee weinig veranderd. Dit blijkt uit het feit dat artikel 80 van de Instructie van 1617 onverkort is 

gehandhaafdd via artikel 96 van de Instructie van 1632, het blijkt ook uit enkele andere artikelen uit de 

Instructiee van 1632. Zo staat in artikel 50 van deze Instructie dat de klachten van de VOC-gouverneur 

vann Coromandel (de oostkust van India) 

zooo over den partikulieren, als gepermitteerden vrijen handel van die van Batavia, (...) Ons [= Heren 
XVII ]]  [hebben] doen resolveren, tot noodige gerequireerde order en remedie daartegen, (denzelven te 
verbieden)) gelijk dezelve diensvolgens geheel afgeschaft wordt en op het rigoreuste verboden wordt, 
alss in de plakaten, jongst naar Indie gezonden, kan gezien worden, dewelke UEd. gelast worden 
punctueellijkpunctueellijk naar den letter, zonder eenige infractie te doen observeren en executerend 

Anderee artikelen waarin de Indische regering wordt opgedragen om regelgeving van de Heren XVI I 

stiptt uit te voeren zijn de artikelen 71 en 77 (beide over religie) en artikel 78 (over particuliere handel). 

Inn artikel 55 bepalen de Heren XVI I echter: 

Enn alzoo het ons zeer bedroefd heeft te verstaan, dat de vrije lieden, zonder aan de dienaren van de 
Compagniee eenig respect te dragen, den handel van de kleeden zeer stout en onbeschaamd bevorderd 
hadden,, verstaan wij dat UEd. de vrije lieden volgens Onze order en plakaten zullen limiteren, om niet 
tee handelen daar zij der Compagnie schade zouden kunnen doen, UEd mits dezen speciaallijk authori-
serendeserende Onze voors. order en plakaten, daar het van noode is te ampliëren en tot verhindering van 
diergelijkediergelijke fouten te procederen, zoo UEd geraden zullen vinden}66 

Enerzijdss benadrukken de Heren XVI I dus hun positie van hoogste VOC-orgaan, dat regelgeving voor 

Oost-Indiëë uitvaardigt waaraan de Indische regering zich strikt te houden heeft, anderzijds laten ze de 

Indischee regering ook nadrukkelijk de ruimte om eigen regelgeving vast te stellen. Het lijk t allemaal in 

overeenstemmingg met de verhouding tussen de Heren XVI I en de Indische regering zoals die bij de 

behandelingg van de Instructie van 1617 is geschetst, naar welke schets bij deze wordt verwezen. 

DeDe Generale Instructie van 1650 

Dee Generale Instructie van 1650 is de vijfde en laatste Instructie voor de gouverneur-generaal uit het 

VOC-tijdperk.. Net als de Instructie van 1632 is ze vastgesteld door de Heren XVI I en niet ter goedkeu-

ringg voorgelegd aan de Staten-Generaal. 

Vann de vijf Instructies voor de gouverneur-generaal wordt die van 1650 door verschillende schrij-

1611 Dat die instructie er vervolgens nooit is gekomen, doet natuurlijk niets af aan de in 1632 uit artikel 1 
blijkendee band tussen de Staten-Generaal en de VOC. 

1644 Zie ENI, deel I, p. 513. Een ander teken dat de band niet helemaal verbroken is, is het feit dat de Staten-
Generaall  de benoeming van Hendrik Brouwer tot gouverneur-generaal hebben goedgekeurd; zie Van Dam, derde 
boek,, p. 576-7. Na 1632 is zo'n goedkeuring niet meer voorgekomen, zie Ball, p. 3. 

1655 Mijer (1848), p. 60. Mijn cursivering. 
1666 Mijer (1848), p. 61. Mijn cursivering. 
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verss als de belangrijkste beschouwd.167 Mijer  wijst erop dat het streven van de Heren XVI I  in deze 

Instructi ee is geweest 

omm de principaalste maximen, waarop de negotie in de respectieve kantoren en residenttén van de 
generalee Nederlandsche geoctroijeerde O.I.C. gefundeerd werd, (...) neder  te stellen, en om te recapi-
tulerenn de principaalste maximen, dewelke de Comp. op de zaken in Indiê heeft.168 

Inn bijna vijfti g jaar  van handeldrijven in Azië had de VOC geleidelijk een handels- en bestuursstelsel in 

Oost-Indiëë ontwikkeld dat bepaalde vastere vormen had aangenomen, en daarmee adequaat beschreven 

konn worden. De Generale Instructi e van 1650 kon daarom als eerste van de Instructies voor  de 

gouverneur-generaall  een stelsel van handeldrijven en van regeren vastleggen dat zich in de voorgaande 

jarenn in de praktij k had ontwikkeld en in die praktij k bleek te voldoen. De VOC is, aldus Mijer , het in 

dee Instructi e van 1650 ontvouwde handelsstelsel blijven volgen, 'niet alleen zoo lang zij  bloot koopman 

enn handelaar  was, maar  ook na dat zij  (...) in het bezit was geraakt van groote uitgestrektheden lands, 

mett  al de regten der  Souverneiniteit daaraan verbonden'.169 Daarnaast is de Generale Instructi e ook 'de 

grondslagg gebleven van de administratie in Indië tot aan den val der  Compagnie, (...) ja zij  heeft dien 

vall  overleefd'.170 Pas vanaf 1808, als ook in Oost-Indië het VOC-tijdper k definitief aan zijn einde komt, 

zall  een nieuw stelsel van regels de Instructi e van 1650 vervangen. 

Overigenss moet over  het belang van de Generale Instructi e van 1650 wel worden opgemerkt dat dit 

niett  is gelegen in de artikelen over  de regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdheden van de Indische 

regering.. Hierin brengt de Generale Instructi e van 1650 namelijk geen verandering ten opzichte van 

eerderee Instructies.171 Het belang is vooral gelegen in de artikelen over  het handelssysteem van de VOC 

(diee het grootste deel van de Instructi e uitmaken), in enkele artikelen aan het begin van de Instructi e die 

wijzenn op een andere verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië dan voorheen, 

enn in enkele artikelen aan het eind van de Instructie, waarin althans in theorie 'de justiti e volkomen 

onafhankelijkk  wordt gemaakt van de regeering'.172 Zoals al aangegeven zal in de praktij k van die 

onafhankelijkee rechtspraak weinig terecht komen, met medeweten en soms zelfs instemming van de 

Herenn XVII . 

Dee Instructi e van 1650 bestaat uit 164 ongenummerde artikelen, die in drie afdelingen kunnen worden 

onderverdeeld.. De Instructi e begint met zeventien artikelen over  de Indische regering (Mijer  (1848), p. 

1677 Zie bijvoorbeeld Ball, p. 11, ENI, deel I, p. 510, De Louter  (1914), p. 64 en Stapel (1932-1933), p. 59. 
i6ti6t Mijer  (1848), p. XI-XII . Met de 'maximen, dewelke de Comp. op de zaken in Indië heeft'  doelt Mijer  op 

dee uitgangspunten van de VOC op het terrein van handel én van wetgeving, bestuur  en rechtspraak. 
1699 Mijer  (1848), p. XII . 
1700 ENI, deel I,p. 514. 
1711 Zie ook ENI, deel I,p. 516. 
1711 Stapel (1932-1933), p. 61. 
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73-5).. Hierin wordt onder  meer  bepaald dat de huidige regeringsvorm, met een gouverneur-generaal 

enn enkele raden van Indië, gehandhaafd moet worden omdat deze 'het zekerste en respectueuste zijnde, 

voorr  alle andere verre geprefereerd behoort te worden'.174 Verder  wordt aangegeven aan welke eisen 

iemandd moet voldoen om tot gouverneur-generaal te worden benoemd: hij  moet 'niet alleen van allen 

particulierenn handel, maar  ook zelfs wel van suspicie vri j  en onbezwaard (...) wezen', en moet 'affectie 

(...)) [dragen] tot de onderhouding van de goede orde in het stuk van de Justitie en Politie'." 5 Ook komt 

inn deze artikelen de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië aan de orde. 

Naa deze eerste groep artikelen volgen 112 artikelen over  'de principaalste maximen, waarop de 

negotiee in de respectieve kantoren en residentiën van de generale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-

Indischee Comp. gefundeerd wordt'  (Mijer  (1848), p. 76-104).176 Ze bevatten een reeks opdrachten en 

bevelenn van de Heren XVI I  aan de Indische regering, die ertoe moeten leiden dat deze laatste de 

handelsbelangenn van de VOC zo goed mogelijk behartigt. Zo wordt de Indische regering opgedragen de 

VOC-positiee in de Molukken, Ambon en Banda te handhaven: 

Datt  derhalve de handel in de gemelde kwartieren den Moluccos, Amboina en Banda, voor  de Generale 
Compagniee zoo kostelijk, met groot verlies van goed en bloed eindelijk verkregen zijnde, met onder-
houdingg van Comp. forten in goede defensie tegen alle hostiliteiten en attentaten, zoo van openbare 
vijanden,, als geveinsde vrienden, doorgaans gehouden en verzekerd moet blijven.177 

Err  worden ook opdrachten over  het handeldrijven gegeven voor  alle andere VOC-kwartieren binnen en 

buitenn de archipel. Het zou te ver  voeren om de artikelen over  alle kwartieren te behandelen. Volstaan 

wordtt  met het volgende artikel , waaruit blijk t dat de handelsactiviteiten van de VOC een breed terrein 

bestrijken: : 

Datt  de olifantsvangst op Ceijlon met goed succes bij  de hand genoemen zijnde, alle middelen geprak-
tiseerdd moeten worden, om dezelve meer  en meer  te vergrooten, en die groote beesten onder  de 
Moorenn op Coromandel en andere plaatsen, ten meesten profij t van de Compagnie, te benefïcieïen.178 

Dee Instructi e wordt afgesloten met een groep van 35 artikelen (Mijer  (1848), p. 104-116). De artikelen 

inn deze derde groep gaan onder  meer  over  de samenstelling en de taken van de Indische regering. Ook 

dee rechtspraak komt aan de orde. Zoals gezegd wordt deze in theorie losgemaakt van de bemoeienis van 

dee Indische regering. Verder  worden de Statuten van Batavia door  de Heren XVI I  'geapprobeerd' als 

dezee verklaren dat 

1733 Omdat de Generale Instructie van 1650 wel artikelen, maar  geen artikelnummers heeft wordt bij  de 
besprekingg van deze Instructie steeds verwezen naar  paginanummers in Mijer  (1848). Zoals eerder  vermeld is de 
Generalee Instructie in haar  geheel in dat werk te vinden, op de pagina's 71-116. 

1744 Mijer  (1848), p. 74, het eerste artikel. 
1755 Mijer  (1848), p. 74, het zevende artikel, en Mijer  (1848), p. 75, het derde artikel. 
1766 Mijer  (1848), p. 104, het eerste volledige artikel. 
1777 Mijer  (1848), p. 76, het derde artikel. 
mm Mijer  (1848), p. 91-2. 
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allee civiele en criminele zaken, decision en execution, zonder  onderscheid, toevertrouwd en aanbevo-
lenn zullen blijven aan den President en de gezamenlijke Raden van den Achtbaren Raad van Justitie 
dess kasteels [te Batavia], en dat op den voet, order  en instruction in het Ordonnantieboek van Batavia 
[== de Statuten van Batavia], daar  ter  plaatse nu in gebruik zijnde IW 

Daarnaastt  wordt in deze derde groep de verhouding tussen de Heren XVI I  en de Indische regering 

behandeld,, waarover  hieronder  meer. 

Overr  de samenstelling van de Indische regering merken de Heren XVI I  in de Generale Instructi e van 

16S00 op dat deze regering 

alsnogg en van nieuws wederom bij  deze gecontinueerd worden in den persoon van een Gouverneur-
Generaall  en zes permanente geadjungeerde ordinaire Raden van Indie (...) dewelke te zamen een 
Collegiee maken.180 

Naastt  de 6 gewone raden van Indië zijn er  ook 'extra-ordinaire ' raden van Indië, die bij  absentie van 

eenn of meer  van de gewone raden, als vervangers optreden opdat de Indische regering 'altij d met zeven 

concluderendee stemmen besogneren zal'.181 Net als vóór  1650, is ook nu aan dit artikel niet strak de 

handd gehouden: het aantal raden van Indië heeft door  de jaren heen nogal gefluctueerd. Zo waren er 

rondd 1720 vij f ordinair e raden, terwij l er  in 1789 negen waren.1*2 

Dee verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië komt aan de orde in een artikel 

inn het begin van de Generale Instructi e van 1650. De Instructi e van 1632 was gericht aan gouverneur-

generaall  Brouwer  en aan de andere raden van Indië, zodat de Heren XVI I  'den G.-G ook nu [1632] nog 

tott  de "Raden"  rekenden'.1*3 Hij  was natuurlij k wel, zo is bij  de behandeling van de Instructi e van 1617 

gebleken,, eerste onder  gelijken, want president van de vergadering met dubbele stem als de stemmen 

staakten.. Toch is er  nog een groot verschil tussen deze positie en de positie die de gouverneur-generaal 

tenn opzichte van de raden van Indië wordt toegekend in de Generale Instructi e van 1650. Hij  wordt daar 

namelijkk  omschreven als 'het Opperhoofd' en de raden van Indië 'als van hun Opperhoofd veel 

dependerende,, en die hunne oogen op hem gestadig hebben om hem te volgen en believen'.1*4 Daarmee 

staatt  de gouverneur-generaal in de VOC-periode vanaf nu ondubbelzinnig boven de raden verheven. 

Vann deze positie heeft hij  door  de jaren heen gebruik gemaakt om zijn opvattingen in de Indische 

regeringg door  te drukken of om met terzijdestelling van de raden zijn beslissingen te nemen. Daarnaast 

179179 Mijer  (1848), p. 109. 
1800 Mijer  (1848), p. 104-5. 
l""  Mijer  (1848), p. 105, het eerste artikel. Als er  geen buitengewone raden meer  zijn, zal 'iemand van de 

oudstee gekwalificeerde kooplieden' als raad van Indie met stemrecht deelnemen aan de vergaderingen van de 
Indischee regering. 

1822 Zie ENI, deel I, p. 514, en deel III , p. 524. 
1833 ENI, deel I,p. 513. 
1844 Mijer  (1848), p. 73, het tweede artikel. 
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werdd bij conflicten tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië in de regel de gouverneur-

generaall  door de Heren XVI I in het gelijk gesteld.1" 

Dee bevoegdheden van de gouverneur-generaal (en van de raden van Indië) komen in hun algemeenheid 

aann de orde in een artikel aan het begin van de Algemene Instructie van 1650, waar te lezen valt dat 

vann den Gouverneur-Generaal denveren moeten alle onderhoudingen van goede orde en maximen in 't 
stukk van justitie, policie, negotie en 't geen daaraan meer dependeert.186 

Opp het terrein van regelgeving voor Oost-Indië worden deze bevoegdheden uitgewerkt in een artikel in 

dee derde groep van de Algemene Instructie. Dit artikel stelt 

Datt der justitie de hand geboden moet worden door de policie, met het maken van verscheiden keuren 
enn ordonnanciën, naar eisen van voorvallende zaken, waarin wij UEd geen particulieren order 
voorschrijvenvoorschrijven kunnen, als alleen bij dezen te recommanderen, dat met wijsheid en discretie in alles 
geprocedeerdgeprocedeerd worde.I87 

Mett dit artikel keert de formule terug die al was te vinden in artikel 8 van de Instructie van 1609 en in 

artikell  8 van de Instructie van 1613. De Heren XVI I laten de Indische regering met zoveel woorden 

grotee vrijheid in het vaststellen van regelgeving, zoals ze dat (in de praktijk) altijd hebben gedaan. 

Watt betreft de verhouding tussen de Staten-Generaal en de VOC: net als de Instructie van 1632 is de 

Generalee Instructie van 1650 niet goedgekeurd door de Staten-Generaal, zonder dat dit enig gevolg 

heeftt gehad voor haar geldigheid. De in 1632 losser geworden formele band tussen de Staten-Generaal 

enn de VOC is in 1650 dus niet aangehaald. Eerder lijk t deze in de periode 1632-1650 nog losser te zijn 

geworden.. Zo is er na 1632 geen sprake meer geweest van goedkeuringen door de Staten-Generaal van 

benoemingenn van gouverneurs-generaal. Verder komen in de Instructie van 1632 verwijzingen voor 

naarr de wél door de Staten-Generaal goedgekeurde Instructie van 1617. Die verwijzingen ontbreken in 

dee Generale Instructie van 1650. Ook is de bijzondere instructie over de administratie van rechtmatige 

justitiee op naam van de Staten-Generaal, in het vooruitzicht gesteld in artikel 1 van de Instructie van 

1632,, niet vastgesteld. Helemaal verbroken is de formele band echter ook nu niet: in een eerdere 

paragraaff  is gebleken dat de Staten-Generaal ook na 1650 artikelbrieven voor de VOC hebben uitge-

vaardigd,, en is gebleken dat de Staten-Generaal zich in 1661 op verzoek van de Heren XVI I hebben 

1,55 Zie Ball, p. 11; ENI, deel I, p. 514; De Kat Angelino, deel II, p. 8-9; De Louter (1914), p. 183; Westra 
(1934),, p. 2-3. 

1866 Mijer (1848), p. 74, het vierde artikel. Het feit dat in dit artikel alleen over de vérstrekkende bevoegdheden 
vann de gouverneur-generaal wordt gesproken, terwijl het natuurlijk wel degelijk gaat om bevoegdheden van de 
gehelee Indische regering, toont nogmaals de veranderde verhouding tussen de gouveneur-generaal en de raden 
vann Indië. 

'*77 Mijer (1848), p. 112, het tweede artikel; laatste cursivering van mij. Zoals eerder opgemerkt valt tijdens de 
Republiekk onder politie en justitie het gehele overheidsbedrijf, en betekent tegenover justitie gesteld politie alles 
watt geen rechtspraak is: bestuur en regelgeving. 
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beziggehoudenn met de regeling van het erfrecht voor Oost-Indië. 

Dee verhouding tussen de Heren XVI I en de Indische regering lijk t in 1650 niet veel anders te zijn 

dann daarvoor.in Enerzijds benadrukken de Heren XVI I in verschillende artikelen van de Generale 

Instructiee dat zij het hoogste VOC-orgaan zijn. Zo wordt de Indische regering opgedragen zich te 

houdenn aan de orders van de Heren XVII . Opgemerkt wordt dat 

verscheidenn particuliere orders bij Onze successieve (...) aan den Gouverneur-Generaal en Raden van 
Indiee geschreven brieven gegeven zijn, (...) derhalve niet zullen nalaten alle dezelve wel te resumeren, 
omm hun memoriön te ververschen, en de punten van order daarin begrepen wel te doen observeren. 

Verderr bevat de Generale Instructie van 1650 veel door de Heren XVI I vastgestelde opdrachten en 

regelss van dwingend recht op het terrein van de handel en van de rechtspraak, een feit dat in overeen-

stemmingg is met de in een eerdere paragraaf gegeven weergave van de inhoud van de Nieuwe Statuten 

vann Batavia. Dat de Heren XVI I een grote rol op handelsgebied willen blijven spelen, ligt voor de hand: 

tenslottee is de VOC in de eerste plaats een handelsorganisatie, gericht op het maken van winst. De 

Herenn XVI I hechten echter ook belang aan een grote rol op het terrein van de rechtspraak, oftewel de 

justitie,, waarschijnlijk omdat deze, zoals ze in de Generale Instructie van 1650 opmerken, 'is het 

fundamentt van alle wereldsche regering, zonder dewelke geen plaats kan bestaan'.190 

Tegelijkk laten de Heren XVI I in het hierboven geciteerde artikel over de regelgevende bevoegdhe-

denn van de Indische regering veel ruimte aan deze regering op het terrein van regelgeving. De voor-

naamstee redenen daarvoor zijn al genoemd: de slechte verbindingen tussen Nederland en Oost-Indië, 

diee een adequaat regeren van Oost-Indië vanuit Nederland onmogelijk maakten, en het feit dat de VOC 

eenn handelsorganisatie was, waardoor de directie in Nederland eerder de behoefte zal hebben gevoeld 

dee vinger aan de pols te houden op het terrein van de handel dan op het terrein van regelgeving. 

1.55 Enkele afsluitende opmerkingen 

Hoewell  de VOC na 1650 nog zo'n honderdvijftig jaar zal bestaan, is er voor zover het de verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden betreft, in de periode 1650-1795 weinig belangwekkends meer gebeurd. 

Pass aan het eind van deze periode, zeg maar vanaf 1780, is er weer enige beweging waar te nemen. Het 

iss daarom hier misschien de juiste plaats enkele afsluitende opmerkingen te maken over de VOC-

periode,, alvorens in het volgende hoofdstuk het einde van de VOC-periode kort weer te geven en het 

overgangstijdperkk te gaan behandelen. 

Eerstt zal iets gezegd worden over twee kwesties die al eerder aan de orde zijn gekomen: de kwestie 

l t tt Zie Ball, p. 11 voor een andere opvatting. Voor deze schrijver betekent de Generale Instructie van 1650 
nietss minder dan 'die passing of effective control to the VOC Government at Batavia'. . 

' ""  Mijer (1848), p. 113, het eerste hele artikel. 
1900 Mijer (1848), p. 75, het vierde artikel. Zie Mijer (1848), p. 107, het tweede artikel voor een vergelijkbare 

formulering. . 
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vann de verdeling van regelgevende bevoegdheden tussen de Staten-Generaal, de Heren XVI I en de 

Indischee regering, en de kwestie van de soevereiniteit over de gebieden in de Indonesische archipel die 

doorr de VOC in bezit zijn genomen. De paragraaf en dit hoofdstuk zullen worden afgesloten met enkele 

kortee opmerkingen over het belang van het VOC-tijdperk voor de ontwikkeling van het latere Oost-

Indischee en Nederlands-Indische staatsrecht. 

Hett octrooi van 20 maart 1602 heeft de Staten-Generaal de opperste soevereiniteit en de hoogste 

regelgevendee bevoegdheden toegekend over de gebieden die door de VOC in bezit zijn genomen. Aan 

ditt octrooi is nooit getornd, het heeft tot 1800 vrijwel ongewijzigd bestaan. De bespreking van de vijf 

GeneraleGenerale Instructies van de Heren XVI I heeft echter getoond dat in de praktijk de VOC-organen zowel 

inn Nederland als in Oost-Indiè" in hoge mate op eigen initiatief zijn gaan opereren. Ze hebben dit zeker 

vanaff  1650, en waarschijnlijk al vanaf 1632 gedaan. De Staten-Generaal hebben in de praktijk nauwe-

lijk ss gebruik gemaakt van de met hun oppersoevereiniteit samenhangende hoogste regelgevende 

bevoegdheden.. Het volgende schema toont hoe de ontwikkeling van de bevoegdheidsverdeling in 

theoriee en in de praktijk is geweest: 

1609-1632 2 

1632-1650 0 

1650-1795 5 

Staten-Generaal::  drager opperste soe-
vereiniteit,, hoogste regelgever, 
Herenn XVII : hoogste orgaan binnen de 
VOC,, verantwoording schuldig aan de 
Staten-Generaal,, aanvullende regelge-
ver; ; 
Indischee regering: hoogste orgaan in 
Oost-Indie,, verantwoording schuldig aan 
dee Heren XVII , aanvullende regelgever 

alss in 1609-1632 

alss in 1609-1632 

verhoudingg Staten-Generaal-VOC: 
praktijkk en theorie stemmen redelijk 
overeen,, er is actieve bemoeienis van de 
Staten-Generaal,, zij het dat deze weinig 
aann regelgeving doen; 
verhoudingg Heren XVI I  - Indische 
regering::  de Indische regering oefent 
haarr regelgevende bevoegdheden in 
belangrijkee mate autonoom uit en maakt 
hett overgrote deel van de regelgeving 
voorr Oost-Indiê" 

verhoudingg Staten-Generaal-VOC: 
theoriee en praktijk divergeren, de for-
melee band tussen de Staten-Generaal en 
dee VOC wordt losser; 
verhoudingg Heren XVI I  - Indische 
regering::  als in 1609-1632 

verhoudingg Staten-Generaal-VOC: 
theoriee en praktijk divergeren verder, de 
formelee band tussen de Staten-Generaal 
enn de VOC wordt nog losser; 
verhoudingg Heren XVI I  - Indische 
regering::  als in 1609-1632 

Ditt schema kan de indruk opwekken dat er een stelsel van regels voor de bevoegdheidsverdeling is, 
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waaraann de regelgevers zich niet wensen te houden. In deze indruk schuilt enige waarheid, maar  hij 

verteltt  niet het hele verhaal. Het is waar  dat de regelgevers voor  Oost-Indiè"  in de VOC-periode niet 

altij dd even nauw de hand hielden aan eenmaal vastgestelde regels. Zo is eerder  in dit hoofdstuk geble-

kenn dat eenduidige bepalingen in de Generale Instructies over  het aantal raden van Indiê"  en over  de 

opvolgingsproceduress bij  overlijden van de gouverneur-generaal zijn omzeild. Bij  het niet handhaven 

vann de regels over  bevoegdheidsverdeling lijk t echter  meer  aan de hand dan alleen maar  gebrek aan 

eerbiedd voor  de regels. De in het schema aangegeven divergentie van de theorie is niet alleen te wijten 

aann onwil zich te houden aan de regels over  bevoegdheidsverdeling, er  is ook een tweeledig probleem 

mett  die regels zelf. 

Inn de eerste plaats zijn ze niet altij d even helder, bijvoorbeeld waar  het de bevoegdheden van de 

Indischee regering betreft. Zoals hierboven bij  de behandeling van het Plakkaat van 27 november  1609 

enn van de Generale Instructies is gebleken, zijn de artikelen over  de verlening van staatsrechtelijke 

bevoegdhedenn in het vage gehouden. Een 'eigen invulling ' van die bevoegdheden ligt dan voor  de 

hand,, zeker  in een situatie waar  aanwijzingen vanuit het moederland lang op zich laten wachten, en 

vaakk niet voldoende op de in Oost-Indië bestaande situatie toegesneden zijn. In de tweede plaats 

voorondersteltt  stipte naleving van min of meer  eenduidig geformuleerde regels over  bevoegdheidsver-

delingg een formeel-staatsrechtelijk ideeëngoed dat gedurende de hele VOC-periode nog niet voorhan-

denn is. Dit blijk t bijvoorbeeld uit het feit dat de Indische regering in het Plakkaat van 27 november 

16099 zowel regelgevende als bestuurlijk e als rechtsprekende bevoegdheden krijgt : een theorie van 

machtenscheidingg is in ieder  geval op dat moment niet aanwezig."1 Het blijk t ook uit het al meermalen 

vermeldee feit dat ook wanneer  er  aparte rechtsprekende organen in Oost-Indie komen de Indische 

regeringregering bij  voortdurin g ingrijp t in de rechtspraak, soms met instemming van de Heren XVII . 

Hoee staat het nu, in het licht van de in het schema weergegeven theoretische en praktische bevoegd-

heidsverdeling,, met de opvatting van sommige historici dat in de VOC-periode de overzeese gebiedsde-

lenn geen staatseigendom zijn, maar  bezittingen van de handelscompagnieën?192 Deze opvatting is in 

zoverree onjuist, dat ze teveel de nadruk legt op de praktijk van de jaren 1602-1795. In de praktij k werd 

dee rol die de Republiek, via de Staten-Generaal, speelde in het beheer  van in ieder  geval Oost-Indie 

inderdaadd al vri j  snel marginaal. Dit bracht met zich mee dat in diezelfde praktij k de VOC in een 

'""  Zie ook Van Vollenhoven (1934), p. 112,157. 
1,22 Zie bijvoorbeeld Van Goor  (1994), p. 173, die stelt dat met de overname van de VOC (en van de WIC) in 

dee jaren negentig van de achttiende eeuw 'de koloniën voortaan niet langer  werden geëxploiteerd als bezittingen 
vann een handelsonderneming, maar  zouden worden bestuurd als staatsbezit'. Zie daarnaast ook Schutte (1974), p. 
100 en 17, die stelt dat de Republiek tot 1792 (het jaar  van de overname van de WIC en haar  bezittingen) formeel 
geenn koloniale mogendheid genoemd mag worden. Deze stelling, waarvan met name het woord formeel proble-
matischh lijkt , wordt niet nader  beargumenteerd. 
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Aziatischee context al snel kon worden gezien en ging optreden als een 'de facto staat',193 die zich als 

soevereinn gedroeg en verdragen sloot met vorsten in de Indonesische archipel.1*4 

Dee marginale rol van de Republiek bracht met zich mee dat in de loop van de VOC-periode de 

opvattingg dat Oost-Indië staatseigendom is, steeds meer naar de achtergrond verdween. Toch is ze nooit 

helemaall  verdwenen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Nieuwe Statuten van Batavia, het 'wetboek' uit 

17666 dat is opgesteld in Oost-Indië. In het introductoir plakkaat bij de Nieuwe Statuten vermeldt de 

Indischee regering zich 'als den souverain en de Comp. hier te lande onmiddelyk verbeeldende'.195 In 

veell  van de door VOC-ambtenaren af te leggen ambtseden die in de Nieuwe Statuten van Batavia te 

vindenn zijn moeten deze ambtenaren beloven en zweren gehouw en getrouw te wezen aan 

denden staat der vrye Vereenigde Nederlanden, mynen souverein, zyne Doorlugtige Hoogheid, den heere 
Princee van Orange en Nassau, Erfstadhouder, capitein generaal en admiraal der Vereenigde Nederlan--
den,, de heeren Bewindhebberen der g'octroyeerden Oostindische Comp., mitsgaders den heer 
Gouverneur-Generaall  en de Raaden van India.196 

Bovenstaandee passages uit de Nieuwe Statuten en met name uit de volgorde die erin wordt aangehou-

den,, tonen dat nog in de tweede helft van de achttiende eeuw de Indische regering zich wil beschouwen 

alss vertegenwoordiger in Oost-Indië niet alleen van de VOC, maar ook en in de eerste plaats van de 

soeverein,, de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Ookk op grond van de bewoordingen van het octrooi van 20 maart 1602 en van het Plakkaat van 27 

novemberr 1609 kan de opvatting dat de overzeese gebiedsdelen gedurende het VOC-tijdperk staatsei-

gendomm waren wel degelijk worden verdedigd. Zo is aan het eind van de achttiende eeuw, toen de 

tijdenn veranderd waren, de VOC niet meer levensvatbaar leek, en de staat het beheer van de koloniën 

overnam,, het Plakkaat gebruikt om de overname en de idee van staatseigendom van de overzeese 

gebiedenn te verdedigen. Zoals al eerder vermeld spreken de Staten-Generaal in het Plakkaat over 

dee landen, forteressen en plaatsen die Wij en de Onzen in de Oost-Indiën houden en bezitten, met de 
ingezetenen,, zoo soldaten als andere, onder Ons gebied aldaar zijnde.197 

Opp grond van deze passage hebben rond 1800 verdedigers van de overname, zoals de radicale Patriot 

Wiselius,, beweerd dat de gouverneurs-generaal 

hunnee waardigheden en magt ontleenden aan de opdragt van het Staatsgezag in Nederland, en dat de 
Comp.. de landen en plaatsen, welke zij, gedurende haar octrooi, in Indie behield en bezat, voor en 
namensnamens den Souverein [- de Staten-Generaal] zoude hebben gehouden en bezeten.198 

1933 Somers (2001), p. 247. 
1944 Zie Somers (2001), p. 229-50 en Somers (2003), passim voor behandelingen van het optreden van de VOC 

inn de Indonesische archipel als de facto staat en als volkenrechtelijke actor. 
1955 Van der Chijs (1885-1900), deel IX, p. 26. Mijn cursivering. 
1966 Van der Chijs (1885-1900), deel DC, p. 38, mijn cursivering. Het gaat hier om de eed voor de leden van de 

Raadd van Justitie. Zie Van der Chijs (1885-1900), deel EX, p. 45,58-60,72-3, 76-7 voor vergelijkbare eden. 
197Mijer(1848),p.3. . 
19ïMijer(1848),p.IX. . 
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Inn het volgende hoofdstuk zal nader  worden ingegaan op de overname van de VOC door  de staat, en op 

dee daarmee gepaard gaande discussie inzake de soevereiniteit over  de door  de VOC beheerde gebieden 

inn de Indonesische archipel. 

Aann het eind van de behandeling van de VOC-periode gekomen, kan de vraag opkomen wat nu het 

belangg van dit tijdper k is geweest voor  de ontwikkeling van het staatsrecht voor  Nederlands Oost-Indie. 

Opp deze vraag is natuurlij k pas een antwoord mogelijk na een vollediger  behandeling van die ontwikke-

ling,, maar  voorlopig kan alvast op twee zaken worden gewezen. 

Tenn eerste levert de VOC-periode twee ambten op die een blijvende rol in het Nederlands-Indische 

staatsrechtt  zullen spelen: de ambten gouverneur-generaal en raad van Indiö. Vooral de rol van de 

gouverneur-generaall  in dit staatsrecht zal een centrale blijven. De bevoegdheden als aanvullende 

regelgeverr  die hem zijn toegekend in het VOC-tijdperk , zullen in latere periodes in belangrijke mate 

gehandhaafdd blijven. Ten tweede geldt in de VOC-periode een theoretisch uitgangspunt waaraan lange 

tij dd niet meer  zal worden getornd. Het luidt dat de regelingen die de verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor  de overzeese gebiedsdelen vastleggen - in de VOC-periode gaat het om het octrooi 

vann 20 maart 1602 en om de vij f Generale Instructies - door  Nederlandse regelgevers worden vastge-

steldd en de Indische regering tot aanvullende regelgever  maken die ondergeschikt is aan Nederlandse 

organen. . 

53 3 



Hoofdstukk 2 

Hett  overgangstijdperk (1795-1816) 

2.11 Begrenzing en belang van het overgangstijdperk 

Err zijn verschillende manieren om een overgangstijdperk in de geschiedenis van Oost-Indië te onder-

scheiden.. Zo noemt De Nederlandse koloniën, het overzichtswerk van de historicus Van Goor, niet de 

periodee 1795-1816, maar de periode 1780-1830 een overgangstijdperk.' Deze vijftigjarige periode 

begintt met de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), waarin voor het eerst voor een ieder duidelijk wordt 

inn welke problemen de VOC verkeert. Ze eindigt met de Java-oorlog (1825-1830) en de invoering van 

hett cultuurstelsel in Nederlands-Indië in 1830. De jaren 1780-1830 zijn volgens Van Goor, 'een 

periodee van overgang en verandering waarin de koloniale bezittingen werden gereorganiseerd en 

nieuwee bestuursmethoden werden uitgeprobeerd',2 en waarin vanaf 1816 het beleid 'wordt gekenmerkt 

doorr het zoeken naar nieuwe bestuursvormen en het doen van experimenten om de kolonies econo-

mischh tot ontwikkeling te brengen'.3 

Inn 1830 wordt, door de invoering van het cultuurstelsel, 'een bevredigend evenwicht (...) bereikt 

tussenn de eisen van de schatkist en het lokale bestuur',4 en komt er voorlopig een eind aan de discussie 

overr hoe Nederlands-Indië winstgevend te maken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Eerst rond 

18700 zullen er weer ingrijpende veranderingen in het koloniale beleid worden aangebracht. Het jaar 

18300 markeert daarmee het voorlopige einde van bestuurlijke en economische experimenten in 

Nederlands-Indië.. Het is, zo is door andere historici opgemerkt, bovendien ook het jaar waarin de 

waarlijkk koloniale periode van de Javaanse geschiedenis begint. Na afloop van de Java-oorlog is de 

machtt van de Nederlanders op Java namelijk sterk toegenomen en is in de praktijk de koloniale staat op 

Javaa 'zo goed als oppermachtig'.5 

Dee kwalificatie van de jaren 1780-1830 als overgangsperiode lijk t daarmee op twee zaken te kunnen 

wordenn gebaseerd: op het ontbreken van een consensus over de bestuursinrichting en het economische 

beleidd in de overzeese gebiedsdelen vanaf ongeveer 1780 tot 1830, en op het ontstaan van de opper-

machtigee koloniale staat op Java aan het eind van die periode. Als in 1830 de consensus is hersteld, de 

Java-oorlogg beëindigd is en op Java de oppermachtige koloniale staat is ontstaan, als met andere 

'Ziee Van Goor (1994), p. 171-211. 
22 Van Goor (1994), p. 174-5. 
33 Van Goor (1994), p. 175. 
44 Van Goor (1994), p. 175. 
55 Van den Doel (1996), p. 57. Zie ook Ricklefs, p. 119. 
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woordenn bestuurlijk , economisch en militai r  de rust hersteld is en de machteverhoudingen op Java 

vastliggen,, breekt een volgende periode aan.6 

Eenn periodisering van een overgangstijdperk zoals hiervoor  is vooral gebaseerd op factoren als de 

inrichtin gg van het bestuur  en van de economie in Oost-Indië en op de kwestie van machteverhoudingen. 

Vanuitt  rechtshistorisch oogpunt lijk t een ander  overgangstijdperk eerder  voor  de hand te liggen. De 

periodee 1780-1830 wordt namelijk gekenmerkt door  een groot aantal staatkundige constellaties. 

Nederlandd is in deze tij d achtereenvolgens bekend als: 

-- de Republiek der  Verenigde Nederlanden (tot 1795), 

-- de Bataafse Republiek (1795-1806), 

-- het Koninkrij k Holland (1806-1810), 

-- onderdeel van het Keizerrij k Frankrij k (1810-1813), 

-- de Verenigde Nederlanden (1813-1815), 

-- het Koninkrij k der  Nederlanden (vanaf 1815). 

Ui tt  deze opsomming blijk t dat de Republiek der  Verenigde Nederlanden in 1795 aan haar  eind komt. 

Ditt  is het begin van een in staatkundig opzicht zeer  afwisselende periode: binnen ongeveer  achttien jaar 

iss Nederland eerst een republiek, dan een koninkrij k en tenslotte onderdeel van een keizerrijk . Vanaf 

18133 keert in staatkundig opzicht de rust weer  en komt er  een einde aan het overgangstijdperk in 

Nederland.. In dat jaar  ontstaat namelijk een eenheidsstaat, de Verenigde Nederlanden, met de soeverei-

nee vorst Willem I aan het hoofd. Die eenheidsstaat wordt in 1815 verenigd met België in het Koninkrij k 

derr  Nederlanden, met dezelfde Willem I aan het hoofd, nu in de hoedanigheid van koning der  Neder-

landen.. Dit Koninkrij k der  Nederlanden is te beschouwen als de natuurlijk e voortzetting van de 

Verenigdee Nederlanden. 

Ookk in Oost-Indië is er  tussen 1780 en 1830 een voortdurende wisseling van de wacht. Daar  is 

achtereenvolgenss sprake van: 

-- het VOC-bewind (officieel tot 1795, maar  feitelijk tot 1808), 

-- de regeerperiode van gouverneur-generaal Daendels (1808-1811), 

-- de regeerperiode van gouverneur-generaal Janssens (1811), 

-- het Britse tussenbewind (1811-1816), 

-- het herstel van het Nederlandse gezag onder  het Koninkrij k der  Nederlanden (vanaf 1816). 

Uitt  deze opsomming blijk t dat in Oost-Indië het VOC-bewind, dat nauw met de Republiek der  Verenig-

dee Nederlanden is verbonden, in de praktij k blijf t bestaan tot 1808. Vanaf dat jaar  begint ook in Oost-

Indi ëë een periode die staatkundig zeer  afwisselend is. Deze periode eindigt in 1816 met het herstel van 

**  Aan die volgende periode, die door  Van Goor  is omschreven als een tijdper k van exploitatie en consolidatie 
enn de jaren 1830-1870 beslaat, zullen in de hoofdstukken 3 en 4 enkele opmerkingen gewijd worden. 
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hett Nederlandse gezag in Oost-Indië onder het Koninkrijk der Nederlanden. Het overgangstijdperk in 

Oost-Indiëë loopt daarmee van 1808 tot 1816. 

UitUit  dit alles volgt dat er sprake is van een groot aantal staatkundige constellaties en regeerperiodes 

vann korte duur, eerst alleen in Nederland (1795-1808), vervolgens in Nederland én in Indië (1808-

1813)) en tenslotte alleen in Indië (1813-1816). In rechtshistorisch opzicht, en daar gaat het in dit boek 

tochh in de eerste plaats om, maken juist deze constellaties en regeerperiodes het overgangstijdperk uit, 

datt daarmee loopt van 1795 tot 1816 voor Nederland en Oost-Indië samen.7 

Voorzoverr het de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië betreft, zijn de ontwikke-

lingenn tijdens het overgangstijdperk in Nederland (1795-1813) belangrijker dan de ontwikkelingen 

tijdenss het overgangstijdperk in Oost-Indië (1808-1816).8 In Nederland wordt in de jaren tot 1808 de 

VOCC opgeheven en wordt een groot aantal regelingen opgesteld waarin onder andere wordt geprobeerd 

omm de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië eenduidig te regelen. Achtereenvol-

genss worden opgesteld: de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Aziatische Raad van 1800; 

dee Staatsregeling van 1801, de Instructie voor de Aziatische Raad van 1804 en het Charter van 1804; 

dee Staatsregeling van 1805 en het Regeringsreglement van 1806; de Constitutie van 1806 en de 

Instructiess van 1806 en van 1807. In Oost-Indië komen vanaf 1808 veranderingen op gang met de 

regeerperiodee van Daendels en later met het Britse tussenbewind, maar die veranderingen liggen eerder 

opp bestuurlijk en economisch dan op staatsrechtelijk terrein. 

Inn dit hoofdstuk zullen daarom vooral de ontwikkelingen tussen 1795 en 1813 in Nederland aan de 

ordee komen. De ontmanteling van de VOC en de opstelling en inhoud van de zojuist genoemde 

wettelijkee regelingen zullen uitgebreid worden beschreven. De jaren van de inlijving van Nederland bij 

hett keizerrijk Frankrijk zullen slechts kort beschreven worden. Daarna zullen de jaren 1795-1816 in 

Oost-Indiëë worden behandeld. Er zal een verklaring gegeven worden voor het feit dat het einde van de 

VOC-periodee in Oost-Indië zoveel langer op zich heeft laten wachten dan in Nederland. Vervolgens zal 

beschrevenn worden welke veranderingen zijn ingezet of tot stand zijn gebracht tijdens het bewind van 

gouverneur-generaall  Daendels en het Britse tussenbewind. Bij de behandeling van de ontwikkelingen 

77 Vergelijkbare afbakeningen van een overgangstijdperk zijn te vinden bij De Louter en Ball, zij het met hier 
enn daar afwijkingen in de precieze begrenzingen. De Louter onderscheidt twee periodes: de periode 1602-1795, 
omschrevenn als 'De koloniën onder bestuur van compagnieën', en de periode vanaf 1795, omschreven als 'De 
koloniënn onder staatsbestuur' (De Louter (1914), p. 58 en 70). Binnen die laatste periode onderscheidt hij onder 
meerr een 'Tijdperk van overgang' dat loopt van 1795 tot 1814 (De Louter (1914), p. 70). In dat laatste jaar krijgt 
Nederlandd op grond van de conventie van Londen van 13 augustus 1814 al zijn vanaf 1795 door de Britten 
bezettee koloniën terug, behalve de Kaapkolonie, Ceylon, Demerara, Essequebo en Berbice in Guyana. Hierbij 
moett wel bedacht worden dat Oost-Indië pas in 1816 feitelijk wordt overgedragen aan de Nederlanders. Ball 
onderscheidtt de VOC-periode tot 1795, een revolutionaire periode (1795-1811), het Britse tussenbewind (1811-
1816)) en de periode 1816-1848, waarin de Nederlandse overheid weer de dienst uitmaakt. 

**  Zie ook Ball, p. 78. 
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inn Nederland en in Oost-India in de periode 1795-1816 zal slechts aandacht worden besteed aan 

bestuurlijke,, economische en militaire ontwikkelingen als dat voor een goed begrip van de verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië onontbeerlijk is. 

Dee jaren vanaf 1813 tot 1816 in Nederland zullen niet aan de orde komen in dit hoofdstuk, maar in 

hett volgende hoofdstuk. Hierboven is immers al aangegeven dat deze jaren niet meer behoren tot het 

Nederlandsee overgangstijdperk, maar het begin zijn van een nieuwe periode. 

Alvorenss te beginnen met de behandeling van het overgangstijdperk kan het volgende misschien nog 

vann nut zijn. Zojuist is al aangegeven welke staatkundige constellaties en regeringsperioden hebben 

bestaann in Nederland en in Oost-Indie tussen 1795 en 1816, en welke wettelijke regelingen in die jaren 

zijnn opgesteld. Het is mogelijk een schema te maken dat elk van deze constellaties en regeringsperioden 

beschouwtt als een subperiode binnen het tijdperk 1795-1816, dat een onderscheid maakt tussen 

ontwikkelingenn in Nederland en in Oost-Indië, en dat aangeeft wat per subperiode de wettelijke 

regelingenn en voornaamste overige gebeurtenissen zijn. Een dergelijk schema ziet er als volgt uit:9 

99 Om wille van de symmetrie en de duidelijkheid zijn in dit schema ook de jaren 1795-1808 in Oost-Indie en 
dee jaren 1813-1816 in Nederland opgenomen. De dikkere lijnen en de afwijkende vulling in de tabel geven aan 
datt deze periodes strikt genomen niet bij het overgangstijdperk horen. 
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inlijvingg bij Frankrijk 
(1810-1813) ) 

-- Franse wetgeving van 
toepassing g 

-- Janssens naar Oost-
Indiee als gouverneur-
generaal l 

Janssens'' bewind 
(1811) ) 

Britss tussenbewind 
(1811-1816) ) 

-- Britse aanval op Java 

-- breuk met VOC-tijd 

2.22 Ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland tussen 1795 en 1813 

Alvorenss te beginnen met de weergave van de ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland tussen 

17955 en 1813 zal hier kort worden ingegaan op de opkomst van de Patriotten in Nederland vanaf 1780 

enn op de Bataafse revolutie van 1795. Zoals in de rest van dit hoofdstuk nog zal blijken, zijn beide 

gebeurtenissenn van groot belang geweest voor de ontwikkelingen op koloniaal terrein.10 

Datt er rond 1780 in Nederland sprake is van de opkomst van de Patriotten, is het gevolg van twee 

zaken.. In de eerste plaats van het rampzalig verloop van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), in de 

tweedee plaats van het wijdverspreide gevoel dat er sprake is van een enorm economisch verval van de 

Republiek.111 De opkomst van het Patriottisme is overigens, zo stelt Kossmann, '(g)eografisch, sociaal 

enn cultureel (...) een verbijsterend complex verschijnsel'.12 Zo komen er eigenlijk twee groepen Patriot-

tenn op, die alleen het anti-orangisme delen, maar verder zeer verschillende opvattingen en sociale 

achtergrondenn hebben.13 

Hierr is vooral van belang dat er binnen delen van de patriottische beweging een sterk streven naar 

veranderingg is. Zo ontstaat er buiten Holland een democratisch patriottisme dat zich tegen Willem V 

keertt met het doel om de macht te winnen voor brede lagen van het volk.14 Ook op het terrein van de 

overzeesee gebiedsdelen zijn er Patriotten die veranderingen voorstaan. Zij hebben opvattingen over het 

100 Zie AGN, deel 9, p. 113-25 en deel 11, p. 158-64; Kossmann, deel 1, p. 39-50 en 78-81; en vooral Schama, 
p.. 95-255, voor uitgebreidere behandelingen van de opkomst van de Patriotten en de Bataafse revolutie. 

111 Zie Schama, p. 89 en Kossmann, deel 1, p. 40-1 en 46. 
122 Kossmann, deel 1, p. 47. Blijkens Kossmann, deel 1, p. 45 heeft zelfs de term 'Patriot' een complexe 

voorgeschiedenis.. Zo noemen al in de zeventiende eeuw de anti-orangistische krachten zich Patriotten. In 1747, 
hett einde van het tweede stadhouderloze tijdperk, staat 'Patriot' echter voor een patriottisme dat herstel van 
Oranjee wilde en verkreeg. In later jaren wordt de term weer gebruikt voor anti-orangistische krachten, die al in 
17566 opnieuw Patriotten worden genoemd. 

133 Zie AGN, deel 9, p. 113-6 en Kossmann, deel 1,40-1, 43, 46-7. Zie De Wit, p. 38-46 (een geëngageerde 
beschrijving)) en vooral Leeb, p. 104-10, 136-48, 175-97, 229-51, voor uitgebreidere behandelingen van de 
opvattingenn van de Patriotten. 

144 Zie Kossmann, deel 1, p. 46-7. 
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bestuurr en beheer van de overzeese gebieden die in sommige opzichten stetk afwijken van de in de 

Republiekk tot dan toe gebruikelijke ideeën daarover. 

Aann het doorvoeren van ingrijpende veranderingen komen de Patriotten in de jaren tachtig van de 

achttiendee eeuw niet toe. Het is waar dat de Patriotten zich tussen 1782 en 1787 in een deel van de 

Republiekk kunnen vestigen, en in enkele Hollandse en Utrechtse steden daadwerkelijke macht verwer-

ven.155 Dit is echter onvoldoende basis voor algemene en werkelijk ingrijpende veranderingen. Boven-

dienn is het met die macht snel gedaan als in september 1787 met Pruisische hulp overal in de Republiek 

hett oude stelsel hersteld wordt Pas na de Bataafse revolutie van januari 1795 kunnen de Patriotten 

geleidelijkk aan ingrijpende veranderingen aanbrengen in het vaderlandse staatsbestel en in het systeem 

vann het bestuur en beheer van de koloniën. 

Hett voorspel tot de Bataafse revolutie begint in 1793 als Frankrijk de oorlog verklaart aan Groot-

Brittanniëë en aan stadhouder Willem V.16 Een Franse aanval op de Republiek in dat jaar mislukt. In het 

najaarr van 1794 volgt een nieuwe Franse aanval. Deze leidt in januari 1795 tot de vlucht van Willem V 

naarr Groot-Brittannië" en tot een groot aantal 'fluwelen' revoluties in de Republiek. Op 20 januari 1795 

erkentt Frankrijk de zelfstandigheid van de Bataafse Republiek. 

Inn die Bataafse Republiek krijgen de Patriotten de macht. Twee belangrijke gevolgen daarvan zijn 

datt de Staten-Generaal, waarin de Patriotten vanaf februari 1795 de meerderheid hebben, vanaf 1 maart 

17966 worden vervangen door een Nationale Vergadering,17 en dat er op 30 december 1795 een Regle-

mentt wordt vastgesteld, dat 'als voorlopige grondwet een einde maakte aan de Unie van Utrecht'.1 Van 

hunn macht maken de Patriotten zoals gezegd verder gebruik om ingrijpende wijzigingen in te voeren in 

dee wijze van beheer en bestuur van de overzeese gebieden. Welke opvattingen de Patriotten hadden 

overr de overzeese gebieden en welke wijzigingen ze doorvoerden in de wijze van het bestuur en beheer 

ervan,, komt aan de orde in paragraaf 2.2.1. 

2.2.11 De ontmanteling van de VOC, de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Aziati-

schee Raad van 1800 

Dee staatkundige en staatsrechtelijke ontwikkelingen rond de koloniën beginnen in Nederland vanaf 

eindd 1795 met het over vijfjaren uitgespreide einde van de VOC en met de opstelling van de Staatsre-

155 Zie Kossmann, deel 1, p. 48-9. Zie ook AGN, deel 9, p. 116. 
166 Zie AGN, deel 9, p. 125 en Kossmann, deel 1, p. 78. Schama, p. 197 spreekt over een oorlogsverklaring 

aann Groot-Brittannië en aan de Republiek. 
177 De Nationale Vergadering is maar een kort leven beschoren geweest. In januari 1798 wordt ze na een 

staatsgreepp vervangen door de Constituerende Vergadering, die op haar beurt in mei 1798 wordt vervangen door 
eenn Vertegenwoordigend Lichaam. 

""  AGN, deel 11, p. 162. 
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gelingg van 1798. Om een juiste indruk van beide gebeurtenissen te krijgen, moet worden teruggegaan 

naarr een aantal jaren eerder, naar de al genoemde Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Deze oorlog 

zorgdee voor een verdere verslechtering van de rond 1780 toch al niet florissante positie van de VOC: de 

compagniee had aan het eind van de oorlog een schuld van 43 miljoen.19 

Dee problemen als gevolg van de oorlog bleven niet voor de Staten-Generaal en de samenleving 

verborgen.. Dit kwam niet alleen door de - uiteindelijk geringe - territoriale verliezen van de VOC, maar 

voorall  ook omdat in 1783 de VOC-bewindhebbers het water dusdanig tot de lippen was gestegen, dat 

zee bij de Staten-Generaal om subsidie aan moesten kloppen. Het openbaar worden van de problemen 

heeftt twee gevolgen gehad. In de eerste plaats wilden de Staten-Generaal en de als belangrijkste 

geldschieterr fungerende Staten van Holland meer toezicht op de gang van zaken in het bedrijf hebben 

inn ruil voor de subsidies die vanaf 1783 met grote regelmaat door de VOC werden aangevraagd.20 Zo 

werdd in 1786 bij de kamer Amsterdam van de VOC het zogenaamde Vijfde Departement ingesteld, dat 

toezichtt op de financiële gang van zaken moest houden en waarvan de leden werden benoemd door de 

Staten-Generaal.. In 1790 kwam er een Commissie van Toezien, waarvan de leden werden benoemd 

doorr de Staten van Holland en Zeeland. Deze commissie benoemde in 1791 een Commissie-Generaal, 

diee naar Oost-Indië werd uitgezonden om daar orde op zaken te stellen; overigens met weinig succes.21 

Dezee intensievere staatsbemoeienis in de laatste jaren van de Republiek heeft weinig tastbare resultaten 

gehad,, maar maakte ook in de VOC zelf de geesten in ieder geval rijp voor de latere, vérgaande 

staatsbemoeieniss met de VOC ten tijde van de Bataafse Republiek. 

Inn de tweede plaats werd door het openbaar worden van de problemen van de VOC de belangstel-

lingg van de Patriotten gewekt voor de overzeese gebiedsdelen. Hoewel deze belangstelling 'zeer gering 

wass in verhouding tot hun voortdurende preoccupatie met vaderlandse situaties',22 leidde ze er toch toe 

datt de Patriotten de wijze van beheer van de overzeese gebiedsdelen aan een kritisch onderzoek gingen 

'99 Zie Van Goor (1994), p. 181. Van Eyck van Heslinga, p. 41, meldt dat de schuld in maart 1796, toen het 
Oostindischh Comité (waarover later meer) het beheer van de Heren XVII overnam, was opgelopen tot 119 
miljoen.. Volgens schrijvers als Schutte (1974), p. 44 en Van den Doel (1996), p. 11 was de oorlog het laatste 
duwtjee in de rug bij de ondergang van de VOC. De werkelijke oorzaken van de ondergang lagen in zaken als de 
toegenomenn concurrentie van andere compagnieën, verschuiving van handelspatronen en de groeiende last van 
hett territoriaal bezit. J.J. Steur meent daarentegen dat de vraag of 'deze oorlog de ondergang van de Compagnie 
heeftt veroorzaakt (...) grotendeels bevestigend' beantwoord kan worden (J.J. Steur, p. 159-60). Hij kent daarmee 
dee Vierde Engelse Oorlog een grotere rol toe in het einde van de VOC, en sluit zich aldus aan bij een standpunt 
datt eind achttiende eeuw binnen de VOC werd aangehangen, en dat inhield dat 'die oorlog direct verantwoorde-
lij kk [was] voor de ineenstorting van de maatschappij' (J.J. Steur, p. 112). 

200 Kossmann, deel 1, p. 50 wijst erop dat het verlenen van kredieten Holland weinig goeds heeft gebracht. Het 
stakk vele miljoenen in de VOC, hoewel de grote Hollandse bankiers en kooplui, die tegen het VOC-monopolie 
gekantt waren, alle medewerking weigerden. De Hollandse schuld liep daardoor sterk op. 

211 Zie Schutte (1974), p. 50-4, 96, 99, 101, 151-76 en De Wit, p. 53-5, 70-4. 
2222 Schutte (1974), p. 103. Les, p. 25, 41 en 83 wijst op het vrij algemene gebrek aan belangstelling voor 

kolonialee kwesties ten tijde van de Bataafse Republiek. 
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onderwerpen.. Hierdoor  werd een in de jaren zeventig van de achttiende eeuw aarzelend op gang 

gekomenn discussie, die toen 'de indruk [maakte] tamelijk incidenteel te zijn en slechts de buitenkant te 

raken',233 vanaf de jaren tachtig van de achttiende eeuw een werkelijk e en publieke discussie. Het 

kritischee onderzoek van de Patriotten beperkte zich niet tot de positie van de VOC, ook algemenere 

kwestiess over  de koloniën kwamen aan de orde. Het onderzoek mondde uit in een aantal opvattingen, 

waarvann sommige overigens niet door  alle Patriotten werden gedeeld.24 

All ee Patriotten onderschreven de opvatting dat koloniën wingewesten waren. Wel verschilden ze 

vann idee over  de wijze waarop in de koloniën aanwezige produkten dienden te worden verworven, en in 

ditt  kader  kwam de positie van de VOC en van de - hier  niet behandelde - WIC ter  sprake. De meeste 

Patriottenn achtten een geoctrooieerde maatschappij  onmisbaar, en pleitten slechte voor  een doelmatiger 

opzett  van en een beter  staatstoezicht op de VOC.23 Pas in het begin van de jaren negentig kwam bij 

'enkelee zeer  radicale Patriotten en een Dirk van Hogendorp'26 de gedachte op aan een volledig vrij e 

handell  en in het verlengde daarvan opheffing van de VOC, waarna de staat het beheer  over  Indië zou 

moetenn overnemen.27 

Dezee radicalen waren bovendien van mening dat de koloniën 'te beschouwen [waren] als gelijkbe-

rechtigdee delen van een te vormen een- en ondeelbare Republiek'.28 Deze opvatting werd door  de 

overigee Patriotten niet gedeeld. Wel waren alle Patriotten het erover  eens dat de bevolking van het 

moederlandd en de bewoners van de overzeese gebieden (lees: blanke kolonisten) gelijke burgerrechten 

hadden.. De laatsten hadden dus evenzeer  als de bevolking van het moederland recht op 'scheiding van 

dee rechterlijk e en uitvoerende macht, (...) zelfbestuur  (...) en geschreven recht'.29 Over  de inheemse 

bevolkingg werd nauwelijks gesproken. Ze kwam alleen ter  sprake in het kader  van discussies over  de 

slavernij,, die in theorie werd afgekeurd, maar  in de praktij k als een noodzakelijk kwaad werd gezien.30 

233 Schutte (1974), p. 23. 
244 Zie Schutte (1974), pp. 103-5. Schutte (1974), p. 103 noemt nóg een reden voor  de belangstelling, namelijk 

conflictenn tussen blanke kolonisten en hun bestuurders. Deze reden speelde echter  minder  in Oost-Indie. 
233 Zie Schutte (1974), p. 104. 
266 Schutte (1974), p. 104. 
277 Dirk van Hogendorp (1761-1822) verblijf t van 1783 tot 1799 in Brits-Indi C en Oost-Indie, en ontwikkelt in 

diee periode ideeën over  een vernieuwing van het koloniale bestuur  die hem in conflict brengen met de VOC-
bestuurderss in Batavia. In 1799 vlucht hij  naar  Nederland. In 1803 wordt hij  benoemd tot gevolmachtigd minister 
bijj  het Russische hof, in 1807 tot minister  van oorlog van het Koninkrij k Holland. Na de inlijvin g van het 
Koninkrij kk  Holland bij  het Keizerrij k Frankrij k wordt hij  een gewaardeerd medewerker  van Napoleon. Vanaf 
18177 tot zijn dood is hij  koffieplanter  in Brazilië. Van Hogendorps ideeën over  de vernieuwing van het koloniale 
bestuurr  zullen later, bij  de behandeling van bet Charter  van 1804, nog kort aan de orde komen. 

244 Schutte (1974), p. 104, waar  verder  wordt opgemerkt dat de radicalen ook zelf twijfelden aan de praktische 
uitvoerbaarheidd van deze opvatting. 

299 Schutte (1974), p. 105. 
300 Zie Schutte (1974), p. 105. Zie De Gou (1983-1985), deel II , p. 400-16; Huussen 225-32; Les, p. 58-62; en 

Schuttee (1974), pp. 146-9 voor  de discussie in de Nationale Vergadering naar  aanleiding van het ontbreken van 
eenn bepaling over  slavernij  in het Plan tot een Constitutie uit april 1797. De radicale Patriot Vreede komt daar 
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Tott 1795 zijn deze ideeën vooral van belang omdat ze tonen dat de Patriotten zich niet alleen met de 

kwestiee van de koloniën bezighielden, maar dat er ook, in ieder geval wat betreft de positie van de 

VOC,, sprake was van een geleidelijke radicalisering in hun denkbeelden. Een mogelijkheid om hun 

opvattingenn in praktijk te brengen werd de Patriotten aanvankelijk niet geboden, zodat de door hen 

verdedigdee theorieën en voorgestelde veranderingen iets vrijblijvends hielden. Zoals hierboven ver-

meld,, kregen ze die mogelijkheid wel vanaf januari 1795, toen de Bataafse Republiek de plaats innam 

vann de Republiek der Verenigde Nederlanden. De ontmanteling van de VOC tussen 1795 en 1800, en 

dee vaststelling en inhoud van de Staatsregeling van 1798 tonen hoe de Patriotten hun opvattingen in 

praktijkk hebben gebracht 

2.2.1.11 De ontmanteling van de VOC 

Dee ontmanteling van de VOC heeft zich in twee fases voltrokken. In de eerste fase is er nog sprake van 

niett meer dan een bestuursvervanging. Op 24 december 1795 wordt namelijk bij resolutie van de 

'Staaten-Generaall  der vereenigde Nederlanden' besloten om 

onverminderdd het octroy, door ons aan de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie 
verleend,, het tot hier toe plaatshebbend bewind over gemelde maatschappy met den 1 en Maart 1796 te 
vernietigenn en alle desselfs leden (...) te ontslaan.31 

Dee plaats van dit bewind, de Heren XVII , wordt vanaf 1 maart 1796 ingenomen door 

eenn committé, genaamd het Committé tot den Oost-Indischen handel en bezittingen, het geen zyn 
residentiee zal houden te Amsterdam.32 

Dezee resolutie vervangt daarmee het oude VOC-bestuur - dat, zoals in het vorige hoofdstuk aangege-

ven,, door de bewindhebberscolleges van de zes VOC-kamers uit hun midden werd gekozen - door een 

nieuww bestuur dat door de overheid wordt benoemd, en dat daardoor onder invloed van die overheid 

staat.. Het Comité zal namelijk bestaan uit 28 leden, 17 uit Holland, 6 uit Zeeland, 1 uit ieder der vijf 

overigee provincies, die worden voorgedragen door de verschillende provinciën en benoemd door de 

Staten-Generaal.333 Overigens heeft het Comité in de praktijk nooit meer dan 21 leden gehad.34 

Doorr de resolutie van 24 december 1795 ontstaat er voor Oost-Indië in regelgevend en bestuurlijk 

opzichtt een enigszins andere situatie. Zo is er nu een Staten-Generaal (vanaf 1 maart 1796 vervangen 

naarr voren als een van de weinige zeer principiële voorstanders van afschaffing van de slavernij. De conclusie 
vann de overgrote meerderheid is dat afschaffing van de slavernij meer problemen zal creëren dan oplossen, en dat 
err daarom van moet worden afgezien. 

J'' Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 160-1. Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 160-74 voor de 
integralee tekst van het besluit van 24 december 1795 en van de resolutie van diezelfde dag. Zie Schutte (1974), p. 
106-111 voor de totstandkoming van de resolutie. 

322 Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 161. 
533 Aldus de resolutie van de Staten-Generaal, zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 166. 
344 Zie Schutte (1974), p. 116. 
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doorr  de Nationale Vergadering) die op koloniaal gebied een actievere rol wil gaan spelen dan zijn 

voorgangerr  ten tijd e van de Republiek der  Verenigde Nederlanden. Dit blijk t niet alleen uit de zojuist al 

genoemdee rol bij  de benoeming van het nieuwe VOC-bestuur  in Nederland. Het blijk t ook uit de 

nieuwee benoemingsprocedure voor  de gouverneur-generaal. Het Comité draagt nu kandidaten voor  de 

positiee van gouverneur-generaal voor, waarna de benoeming geschiedt door  de Staten-Generaal of door 

'di ee geenen, welke hoogstdezelven in de wettige regeering deezer  landen zullen weezen opgevolgd'.33 

Daarnaastt  is het nieuwe VOC-bestuur  in Nederland, het Comité, in feite een overheidsorgaan, dat de 

roll  van de Heren XVI I  volledig overneemt. De resolutie van 24 december  1795 vermeldt namelijk dat 

hett  Comité 

uitsluitenduitsluitend de directie zal hebben over  alle de bezittingen en heerschappyen, welke tot hier  toe aan het 
bewindd der  Oostindische Compagnie competeerende en onderworpen zyn geweest, en (...) voorts 
geheelgeheel en al subintreeren zal in plaatse van het genoemde en by dezen vernietigt wordenden bewind [= 
dee Heren XVII]. 36 

Datt  de overname door  het Comité van de rol van de Heren XVI I  ook betrekking heeft op de regelgeven-

dee en bestuurlijk e bevoegdheden van dat VOC-orgaan, komt duidelijk naar  voren in de bepaling van de 

resolutiee van 24 december  1795 dat zeven leden van het Comité 

byzonderr  zullen zyn belast met het huishouderyke bestuur  aan de Kaap en in de Indien zelve, zoo wel 
mett  betrekking tot de hoofd-regeering aldaar, als tot het gedrag en de aanstelling van alle ambtenaaren 
enn bedienden, maaken van reglementen, ordonnansen en schikkingen voor  dezelven of de administra-
tiee der  zaken aldaar  en het geen verder  in alle die opzigten, onder  benaaming van het huishoudelyk 
bestuur,, eenigzints kan worden belrokken.37 

Aann de positie van de Indische regering verandert door  de resolutie nog niets. Haar  samenstelling en 

bevoegdhedenn blijven voorlopig dezelfde als tijdens de VOC-periode, omdat de 'Generale Instructien' 

vann de Heren XVI I  nog niet door  nieuwe regelingen vervangen zijn. 

Hett  ontbreken van nieuwe regelingen betekent niet alleen dat de positie van de Indische regering 

voorlopigg onveranderd blijft . Het betekent ook dat de actievere rol van de Staten-Generaal nog niet is 

omschreven,, en dat in afwachting daarvan het Comité voorlopig althans in theorie op het terrein van 

regelgevingg voor  en bestuur  over  de koloniën een zelfstandige positie heeft die vergelijkbaar  is met die 

vann de Heren XVII . 

Bijj  die zelfstandige positie vallen overigens wel wat kanttekeningen te maken. In de eerste plaats 

wijstt  Van Berckel erop dat het Comité, dat door  de Staten-Generaal is benoemd, elk ogenblik weer  door 

diezelfdee Staten-Generaal (of hun opvolger) kan worden vervangen. Dit staat een werkelijk zelfstandige 

""  Van der  Cbijs (1885-1900), deel XII , p. 173. Les, p. 13 meldt dat op grond van deze bepaling in de 
resolutiee 'Mr . P. G. van Overstraten in Januari 1798 door  de Nationale Vergadering [werd] benoemd tot Gouver-
neurr  Generaal, op voordracht van het Comité'. 

MM  Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 166. Mij n cursiveringen. 
""  Van der  Chijs (1885-1900), deel XH, p. 167. Mij n cursiveringen. 

63 3 



positie,, zoals de Heren XVI I die hadden, natuurlijk in de weg.38 In de tweede plaats komt er voor de 

Nationalee Vergadering, de opvolger van de Staten-Generaal, al snel een 'Reglement, volgens het welk 

eenee algemeene Nationale Vergadering door het Volk van Nederland zal worden byeen geroepen en 

werkzaamm zyn'.39 Dit Reglement fungeert tot 22 januari 1798 als voorlopige grondwet en bepaalt onder 

meerr het volgende: 

78.. Zy [= de Nationale Vergadering] zal de beschikking hebben (...) over de Bezittingen van den Staat 
inn Oost- en Westindiën. (...) 
96.. Zy zal (...) de Committés (...) tot de zaaken (...) van Oost en Westindische bezittingen, in derzelver 
werkzaamhedenn zoo lang laten volharden, tot daar omtrent door de aangenomene Constitutie andere 
schikkingenn gemaakt zullen zyn.40 0 

Artikell  78 geeft de Nationale Vergadering het beleid over de koloniën in handen, en maakt het Comité 

alduss tot de ondergeschikte van de Nationale Vergadering. Artikel 96 trekt zelfs het voortbestaan van 

hett Comité op langere termijn in twijfel. Desondanks zal het Comité, mede door de vaagheid van de 

bepalingenn van het Reglement, in de eerste jaren van zijn bestaan tamelijk zelfstandig zijn ten opzichte 

vann de centrale overheidsorganen. Het zal het belang van die zelfstandigheid ook voortdurend blijven 

benadrukken.41 1 

Dee activiteiten van het Comité beperken zich voornamelijk tot het moederland en dragen 'voor een 

groott deel het karakter (...) van normale organisatorische en commerciële activiteiten, de raad van 

bestuurr van een grote handelsfirma passend'.42 Aan de vaststelling van regelgeving voor de koloniën 

doett het Comité in de loop van zijn bestaan maar in beperkte mate. De voornaamste regelgevende 

activiteitenn van het Comité zijn het vaststellen op 9 februari 1798 van Instructies voor onder meer de 

Commissariss tot en over de zaken van de inlander, en de Chef van de inlandse militie, residerende te 

Batavia;; en het vaststellen op 20 augustus 1798 van een Instructie voor de Raad van justitie te 

Batavia.433 Over de laatste Instructie merkt het Comité op dat ze een richtsnoer is voor de Raad 'zo lang 

wijj  [= het Comité] geene finale voorziening ten aanzien der justitieele zaaken beraamd hebben'.44 

All  met al beperkt de resolutie van 24 december 1795 zich tot bestuursvervanging, zonder een nieuw 

systeemm van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië te bieden. Pas de hierna te 

388 Zie Van Berckel, p. 73. 
399 Bannier, p. 17. Zie Bannier, p. 17-35 voor de tekst van het Reglement. 
400 Bannier, p. 26 en 29. 
411 Zie Schutte (1974), p. 132 en 176. 
422 Schutte (1974), p. 139. Zie ook Pekelharing, p. 25-6. 
433 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 766-74 en 999-1011 voor de tekst van deze Instructies. Zie 

Vann der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 874-7 voor een regeling uit 1797 van het Comité over iets heel anders, 
enn wel het sturen van Oost-Indiè" naar Nederland van 'bestelkasjes'. Dit zijn kisten van maximaal een voet in het 
vierkant,, met daarin thee, porselein, vogelnestjes, naturalia of kerriekruid, die worden verzonden tot onderhou-
dingg van vriendschap. 

444 Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 1000. 
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behandelenn Staatsregeling van 1798 zal een nauwkeurige en uitgebreide regeling geven van de be-

voegdhedenn van de centrale overheidsorganen inzake het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën, 

watt  gevolgen zal hebben voor  de positie van het Comité.45 Bij  de totstandkoming van de koloniale 

artikelenn van die Staatsregeling zal het Comité overigens een centrale rol spelen. 

Tochh moet het belang van de resolutie niet worden onderschat. Door  het oude bestuur  op te heffen, 

enn door  de benoeming van de leden van het nieuwe bestuur  tot staatsaangelegenheid te maken, impli -

ceertt  de resolutie namelijk dat de VOC is genationaliseerd.46 De leden van het Comité, waaronder 

enkelee radicale Patriotten, zien zich dan ook als leden van een staatsorgaan en zien de VOC als een 

staatsorgaan.47 7 

Err  is zelfs wel gesteld dat de resolutie van 24 december  1795 de VOC heeft opgeheven, onder  meer 

doorr  Wiselius in 1802.48 Deze opvatting steunt op bewoordingen in de resolutie zelf, aan het slot ervan 

wordtt  namelijk gesproken over  'de als nu vernietigde generale Nederlandsche Oost-Indische Compag-

nie'.499 Toch verdient de (heersende) opvatting dat de VOC na de resolutie nog steeds bestaat en dat de 

resolutiee alleen het VOC-bestuur  heeft vervangen, de voorkeur. Een opheffing van het bedrij f is 

namelijkk  moeilijk te verenigen met het feit dat kort vóór  de vaststelling van de resolutie van 24 decem-

berr  1795 de Staten-Generaal op verzoek van de Heren XVD het VOC-octrooi hebben verlengd tot 31 

decemberr  1798,*° en met de verlenging van het VOC-octrooi tot 31 december  1799 door  de Nationale 

Vergaderingg in januari 1798. De opheffing van de VOC komt pas in de tweede fase van de ontmante-

lingg van de VOC aan de orde. 

Dezee tweede fase begint ruim twee jaar  na de resolutie van 24 december  1795 met de vaststelling en 

inwerkingtredin gg van de Staatsregeling van 1798, en eindigt met de daadwerkelijke opheffing van de 

VOC.. Artike l 247 Sr  1798 zet de eerste stap op weg naar  de opheffing. Het luidt : 

247.. De Bataafsche Republiek neemt tot zig alle de Bezittingen en Eigendommen der  gewezen Oost-
IndischeIndische Compagnie, benevens alte derzelver  schulden. 
Dee Octrooijen, voormaals aan die Compagnie verleend, worden vernietigd.51 

Dee Staatsregeling van 1798 is op 1 mei van dat jaar  in werking getreden, zodat vanaf dat moment de 

455 De centrale overheidsorganen zijn tegen die tij d niet langer  de Staten-Generaal of de Nationale Vergade-
ring,ring,  maar  het Vertegenwoordigend Lichaam en het Uitvoerend Bewind. Zie verder  paragraaf 2.2.1.2. 

466 Zie Schutte (1974), p. 115. 
477 Zie Schutte (1974), p. 132,139-40. 
***  Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) is een fervent patriot, lid van het Comité en van de Aziatische 

Raad,, die zich geleidelijk minder  radicaal ging opstellen. Hij  is tegenstander  van Napoleon en Lodewijk Napole-
on.. Van 1813 tot 1840 is hij  directeur  van de politie te Amsterdam. 

499 Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 161. Mij n cursivering. 
500 Zie Us, p. 9-10. Blijkens Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 174 spreekt de resolutie van 24 decem-

berr  1795 dan ook van het onlangs tot ultimo december  1798 verlengde octrooi. 
511 Van Hasselt, p. 69. De hierna volgende artikelen en passages uit de Staatsregeling van 1798, en uit latere 

staatsregelingen,, constituties en grondwetten zijn overgenomen uit Van Hasselts werk, tenzij  anders vermeld. 
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VOC-eigendommenn ondubbelzinnig staatseigendommen worden. De vernietiging van het octrooi, die 

dee opheffing van de VOC definitief zal maken, laat dan nog even op zich wachten. Op verzoek van het 

Comité,, ingediend op 17 december 1797, heeft de Nationale Vergadering eind januari 1798 het octrooi 

vann de VOC namelijk met een jaar verlengd: het zal nu op 31 december 1799 aflopen." In combinatie 

mett de overname van de VOC-schulden en de VOC-bezittingen op grond van de eerste alinea van 

artikell  247 Sr 1798, betekent dit het einde van de VOC met ingang van 1 januari 1800. 

Terr afsluiting van de behandeling van de ontmanteling van de VOC zal hier nog iets worden gezegd 

overr de betwiste rechtmatigheid van die ontmanteling en over de redenen om de VOC op te heffen. Aan 

dee status van de overgenomen VOC-bezittingen zullen verderop nog enkele opmerkingen worden 

gewijd,, bij de behandeling van de Staatsregeling van 1798. 

Overr de rechtmatigheid van de 24 december-resolutie is door tijdgenoten veel geschreven. Een 

centralee rol in de discussie spelen Cras en de al genoemde Wiselius.53 In september 1796 verzoekt de 

Amsterdamsee hoogleraar Cras, als gemachtigde voor een aantal participanten en hoofdparticipanten van 

dee VOC, om herstel van het hun aangedane onrecht. Dit lokt in november 1796 een reactie uit van 

Wiselius,, die radicaal Patriot en vooraanstaand lid van het Comité is. Wat in deze discussie opvalt is de 

verschillendee interpretatie die aan de rechten van de VOC op de door haar bezette gebieden wordt 

gegeven.544 Volgens Cras heeft de VOC 'door zich te vestigen in de Oosterse landen, van die landen (...) 

verkregenn het recht van volle en vrije eigendom'," wat onder meer het recht impliceert de verkregen 

landenn te verkopen of aan een andere mogendheid te vervreemden. Wiselius, die volgens Schutte zijn 

betoogg verder meer op politieke theorie dan - zoals Cras - op formeel recht baseert,56 komt in reactie 

hieropp met het argument dat de VOC-rechten op oosterse landen gegrond zijn in het octrooi van 20 

maartt 1602, en dat daar in artikel 35 is bepaald dat dergelijke rechten werden verkregen op naam van 

dee Staten-Generaal.57 

Inn november 1802, als de VOC op grond van de Staatsregeling van 1798 al is opgeheven, zullen 

Crass en Wiselius de discussie nog eens overdoen. Ze doen dit naar aanleiding van het in januari 1802 

522 Zie Les, p. 89. 
533 Henrik Constantijn Cras (1739-1820) wordt in 1771 te Amsterdam benoemd tot hoogleraar in het Romeinse 

enn hedendaagse recht, in 178S tot hoogleraar in het staatsrecht, en in 1790 tot hoogleraar in het natuur- en 
volkenrecht.. Hij wordt in 1798 afgezet, maar kort daarna benoemd tot lid van de Commissie van Twaalf (1798-
1804),, die belast is met het ontwerpen van nieuwe regelgeving voor de Bataafse Republiek. 

544 Zie Les, pp. 34-9, Schutte (1974), pp. 111-5 en De Wit, p. 187-90. 
""  Les, p. 34. 
566 Zie Schutte (1974), p. 112. 
577 Zie Les, p. 39. Dat dit klopt is in het vorige hoofdstuk gebleken: in het octrooi van 20 maart 1602 en ook in 

hett Plakkaat van 27 november 1609 hebben de Staten-Generaal zich de oppersoevereiniteit over de veroverde 
gebiedenn voorbehouden. 
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bijj  de Aziatische Raad (de opvolger van het Comité) ingediende verzoek van Hollandse hoofdpartici-

pantenn om erkenning van hun eigendomsrechten op de VOC.58 Aan deze nieuwe discussie is vooral 

opmerkelijkk dat Cras nu erkent dat de staat het recht heeft over het bezit van de onderdaan (in casu de 

VOC)) te beschikken. Tegelijkertijd constateert hij dat de staat van dit recht eeuwenlang geen gebruik 

heeftt gemaakt en meent hij dat er geen noodzaak was dat in 1795 wel te doen. In hoeverre die noodzaak 

inderdaadd niet aanwezig was, kan hier in het midden blijven. Dat de Staten-Generaal van hun rechten al 

zeerr lang vrijwel geen gebruik meer hebben gemaakt klopt echter in ieder geval, zo is in het vorige 

hoofdstukk gebleken. En dat Cras dan vraagtekens plaatst bij de ingrijpende maatregelen die de Staten-

Generaall  en hun opvolgers hebben genomen op grond van die rechten, is niet onbegrijpelijk. 

Hoee interessant deze juridische discussie ook is, en hoezeer zowel voor het standpunt van Wiselius 

alss voor het latere standpunt van Cras wel iets te zeggen valt, ze is toch vooral academisch. De redenen 

voorr de overname en de opheffing van de VOC lijken meer politiek en economisch te zijn geweest, 

zoalss door respectievelijk Schutte en Les al gesteld is, dan zuiver juridisch. 

Volgenss Schutte heeft de overname en opheffing van de VOC een eenzijdig en politiek karakter. Als 

leidraadd fungeert de gedachte dat koloniën 'bezittingen van de staat zijn, verworven ten bate van het 

gemenebest'.599 Hij wijst ter illustratie daarvan op Wiselius, die stelt dat een geprivilegieerde maatschap-

pijj  als de VOC in strijd is met het algemeen belang en met de volkswil.60 Les gaat vooral uit van 

economischee redenen voor de overname en opheffing. Omdat de VOC niet meer kon voldoen aan haar 

verplichtingen n 

dedenn [de Staten] wat elke koopman in zulk een geval zou hebben gedaan; als enig crediteur en 
bovendienn souverein, meenden zij de zaak extra-judicieel en ondershands te kunnen regelen; zij 
namen,, zoals in een dergelijk geval gebruikelijk was en is, het hebben en houden van de debiteur tot 
zich.61 1 

Watt de precieze motivering van het nieuwe bewind ook mag zijn geweest, het is vooral belangrijk op te 

merkenn dat waar het de VOC betreft, de Patriotten er niet voor zijn teruggedeinsd om de radicaalst 

mogelijkee stap te zetten. Ze hebben de VOC opgeheven en aldus de lijn van onder meer Dirk van 

Hogendorpp gevolgd. De overige maatregelen van de Patriotten op het gebied van de overzeese gebie-

den,, voorzover die uit de Staatsregeling van 1798 naar voren komen, zijn een stuk minder radicaal. 

2.2.1.22 De Staatsregeling van 1798 en de Instructi e voor  de Aziatische Raad van 1800 

Alss de Patriotten in februari 1795 een meerderheid in de Staten-Generaal hebben, besluit deze meerder-

**  Zie Schutte (1974), p. 185-7. 
599 Schutte (1974), p. 214. 
600 Zie Schutte (1974), p. 113-5. Schutte (1976), p. 154 wijst verder op een arkeer van monopolies en een 

voorkeurr voor vrijhandel onder de Patriotten als redenen voor de opheffing van de VOC. 
611 Les, p. 94. 
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heidd een Nationale Vergadering bijeen te roepen die de taken van de Staten-Generaal moet overnemen 

enn een grondwet moet ontwerpen. De Staten-Generaal stellen intussen een reglement voor de verkiezing 

enn de werkzaamheden van de Nationale Vergadering op. Dit reglement komt in december 1795 gereed 

enn fungeert tot 22 januari 1798 als voorlopige grondwet.62 De Nationale Vergadering komt vanaf maart 

17966 bijeen en benoemt uit haar midden commissies die een grondwet ontwerpen. Er komt een ontwerp 

(doorr zijn grote omvang - 918 artikelen - wel het 'dikke boek' genoemd) dat in mei 1797 licht gewij-

zigdd wordt aangenomen door de Nationale Vergadering. Dit ontwerp wordt in een volksstemming 

verworpen.. De Nationale Vergadering benoemt daarop een nieuwe commissie. Voordat die commissie 

eenn ontwerp kan indienen, wordt op 22 januari 1798 met Franse steun een staatsgreep gepleegd. 

Diezelfdee dag wordt het Reglement dat fungeerde als voorlopige grondwet afgeschaft. De Constitueren-

dee Vergadering - opvolger van de Nationale Vergadering - stelt een commissie in tot voorbereiding van 

eenn staatsregeling. Een uit Frankrijk afkomstige ontwerp-constitutie, gebaseerd op de Franse grondwet 

vann 1795, wordt uitgangspunt voor de werkzaamheden.63 Het ontwerp van de commissie wordt op 17 

maartt 1798 door de Constituerende Vergadering aanvaard. Op 23 april 1798 wordt het bij volksstem-

mingg aangenomen: er zijn 153.913 voorstemmers en 11,597 tegenstemmers. Op 1 mei 1798 wordt het 

ontwerpp afgekondigd en treedt het als de Staatsregeling van 1798 in werking.64 

Dee Staatsregeling van 1798 is om twee redenen van belang. Ten eerste bevat ze economische en 

ideologischee uitgangspunten voor het beheer over Oost-Indië waaraan lange tijd zal worden vastgehou-

den.. Ten tweede is de Staatsregeling van 1798 de eerste poging om ondubbelzinnig te regelen wie in 

Nederlandd op het terrein van de regelgeving voor Oost-Indië welke bevoegdheden heeft. De Staatsrege-

lingg van 1798 is daarmee op koloniaal terrein een enorme staatsrechtelijke stap vooruit ten opzichte van 

voorgaandee tijden. Het lijk t daarom juist om iets dieper in te gaan op de koloniale artikelen van deze 

eerstee Nederlandse grondwet. 

Dee Staatsregeling van 1798 bevat een aparte titel over buitenlandse bezittingen en koloniën, die 25 

artikelenn (de artikelen 231-255 Sr 1798) groot is.6S In deze staatsregeling komen de koloniën daarmee 

622 De artikelen 78 en 96 van dit Reglement, die gaan over de bezittingen van de staat in Oost-Indie en over het 
Comité,, zijn hiervoor al aan de orde gekomen. 

633 Zie Van den Berg, p. 112-4; De Gou (1988-1990), deel I, p. LXVI ; De Meij (2003), p. 305-9; Schama, p. 
370-81;; Van der Tang, p. 135-8 en De Wit, p. 162 voor de Franse invloed op de totstandkoming en inhoud van 
dee Staatsregeling van 1798. Deze schrijvers menen dat er invloed is geweest, maar geen aloverheersende. 

644 Uitgebreider hierover Schama, p. 296-381, en De Gou (1975), p. IX-XXVII , De Gou (1983-1985) deel I, p. 
DC-XLIX,, De Gou (1988-1990) deel I, p. IX-LXVII . Zie ook AGN, deel 11, p. 160-72; Bannier, p. 1-12; Gosses-
Japikse,, p. 721-35; De Meij (2003), p. 298-309; Van der Pot-Donner, p. 111-2; Van der Tang, p. 121-38; en De 
Wit,, p. 159-65. 

655 Zie Les, passim; en Sirks (2001), p. 199-210 voor de totstandkoming van de koloniale titel van de Staatsre-
gelingg van 1798. De Franse invloed op de totstandkoming en inhoud van de titel is klein. De Gou (1988-1990), 
deell  I, p. LXVI wijst erop dat de Franse ontwerp-constitutie geen koloniale titel bevatte. Het Comité heeft de 
kolonialee titel van de Staatsregeling ontworpen, en alleen op een later te behandelen punt - de positie van de 
Aziatischee Raad tegenover de wetgevende en de uitvoerende macht - is er Franse invloed geweest. 
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uitgebreiderr  aan de orde dan in alle latere Nederlandse staatsregelingen, constituties en grondwetten. 

Niett  alle 25 artikelen zijn voor  het onderwerp van dit hoofdstuk even belangrijk. Een nadere bespreking 

vann de Staatsregeling van 1798 moet de aandacht richten op twee essentiële punten. In de eerste plaats 

moett  gekeken worden naar  de aard van de verhouding tussen staat en koloniën. Hieruit komen namelijk 

dee economische en ideologische uitgangspunten van de Staatsregeling naar  voren. In de tweede plaats 

moet,, om de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Oost-Indië weer  te kunnen geven, geke-

kenn worden naar  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  en de inrichtin g van het bestuur 

overr  de koloniën in de Bataafse Republiek, naar  de inrichtin g van het bestuur  in Oost-Indië en naar  de 

matee waarin aan dat bestuur  regelgevende bevoegdheden zijn toegekend. 

DeDe verhouding tussen de Bataafse Republiek en de koloniën 

Dee ideeën over  de aard van de verhouding tussen Nederland en de koloniën die de Patriotten vóór  1795 

haddenn ontwikkeld zijn al eerder  aan de orde gekomen. Deze ideeën kwamen erop neer  op dat bijna alle 

Patriottenn de koloniën als wingewesten zagen en voorstander  waren van rechtseenheid, zij  het alleen 

voorr  blanke kolonisten, en dat slechts enkele radicale Patriotten en Dirk van Hogendorp de gedachte 

aanhingenn dat koloniën gelijkberechtigde delen waren van een te vormen ondeelbare republiek. 

Aann deze combinatie van ideeën vallen twee dingen op. In de eerste plaats lijken de wingewest-

gedachtee en de gedachte van rijks - en rechtseenheid, zoals die door  radicale Patriotten beide worden 

aangehangen,, met elkaar  op gespannen voet te staan. De wingewest-gedachte impliceert immers 

rechtsongelijkheidd tussen rijksdelen.*6 In de tweede plaats wordt zelfs door  de radicale Patriotten 

onafhankelijkheidd voor  de koloniën, hetgeen weer  een stap verder  gaat dan rijks-  en rechtseenheid, niet 

serieuss overwogen.67 Dat is natuurlij k ook wel begrijpelijk : onafhankelijkheid voor  de koloniën staat 

niett  op gespannen voet met de wingewest-gedachte, maar  is er  lijnrecht mee in tegenspraak. 

Hett  Comité tot de Oost-Indische handel en bezittingen, dat een centrale rol speelde bij  de opstelling van 

dee koloniale titel van de Staatsregeling van 1798, bestond voor  een groot deel uit radicale Patriotten. De 

zojuistt  aangeduide spanning komt dan ook duidelijk naar  voren in de totstandkoming van de koloniale 

artikelenn van de Staatsregeling van 1798.**  In oktober  1796 stelt het Comité dat voor  Oost-Indië 

666 Deze spanning bestaat alleen voor  degene die beide opvattingen aanhangt Voor  de meeste Patriotten die 
zichh met de koloniale kwestie bezighielden was er  daarom geen probleem: zij  hingen wel de wingewest-gedachte 
aan,, maar  niet de rijks-  en rechtseenheidsgedachte. 

677 Schutte (1974), p. 143 stelt dat de gedachte dat koloniale verhoudingen niet kunnen blijven voortbestaan 
voorall  leefde in de Angelsaksische wereld na het zelfstandig worden van de Amerikaanse koloniën. De radicale 
Patriott  Wiselius erkende de juistheid van deze gedachte, maar  was er  tegelijkertij d van overtuigd was dat het 
vaderlandss eigenbelang een zelfstandig worden van de koloniën uitsloot 

""  Vergelijk Schutte (1974), p. 115. 
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handell  het tederst voorwerp van den aandagt des Wetgeevers behoort uit te maaken, dat, zal men van 
dezelvee alle die voordeelen voor  de Natie trekken (...) die Wetgever, zijnen invloed op dezelve 
rechtstreekss zal moeten uitoeffenen, en de inwendige politi e dier  afgeleegene gewesten, voor zoveel 
geenegeene plaatselijke of andere hindernissen zulks beletten, doen overeenstemmen met het aangenomen 
Systhemaa en de Constitutie deezer  Republiek.69 

Hierr  lijk t er  nog van uit te worden gegaan dat beide ideeën elkaar  niet uit te hoeven sluiten: de Oost-

Indischee opbrengsten zullen door  rijks - en rechtseenheid alleen maar  groeien. Toch houdt het Comité 

viaa de in het citaat gecursiveerde woorden een slag om de arm die al snel een rol van betekenis gaat 

spelen.. Zo belijdt Wiselius reeds in een rapport van december  1796 weliswaar  de grondbeginselen van 

rijks -- en rechtseenheid als hij  stelt: 

(...)) die landen, welken tot heden toe de namen van Bezittingen en Colonifin gedragen hebben, vandan 
voordaann zullen moeten beschouwd worden als onafscheidelijke deelen der eene en ondeelbare 
BataavscheBataavsche Republiek. 
Alss een tweede zodanige waarheid stellen wij , dat al hetgeen hier regt en billijk  is, ook daar regt en 
billijkbillijk  zal zijn moeten, waarvan als een noodzakelijk gevolg mag worden beschouwd dat overal waar 
zulkss ook zoude mogen zijn, door  de geheel Bataavsche Republiek heenen, de regten en alzo ook de 
plichtenn dezelve zijn (..-).70 

Evenn verderop heet het echter: 

Intusschenn is de staat der  zaaken in die verafgelegene landen zodanig dat men er  niet zonder  reuke-
loosheidd toe zoude kunnen toetreden om ietwes nieuws hetwelk derzelver  wijze van bestaan aangaat, 
inn werking te brengen zonder  alvorens opzettelijk alle omstandigheden nagegaan en onderzogt te 
hebbenn of en in hoeverre eene dadelijke toepassing zonder  gevaar  geschieden kan.71 

Enn dit resulteert in enkele ontwerp-artikelen waarin de rijks - en rechtseenheid als uitgangspunt geno-

menn worden, maar  wel 

onderr  zodanige bepaalingen alleen als derzelver  betrekkingen [= de betrekkingen van de koloniën] tot 
deezee Republiek volstrekt noodzakelijk maaken.72 

Dee in december  1796 geuite twijfel s verdwijnen niet meer. In een ontwerp-vertoog van december  1797, 

opgesteldd door  Wiselius en Von Liebeherr, een ander  lid van het Comité,73 komen zowel het streven 

naarr  rijks-  en rechtseenheid, in vrijwe l dezelfde bewoordingen als die van het rapport van een jaar 

699 Les, p. 111-2. Mij n cursivering. 
700 De Gou (1988-1990), deel I, p. 375. Mij n cursiveringen. Zie ook Les, p. 116. 
711 De Gou (1988-1990), deel I, p. 375-6. Zie ook Les, p. 117. Hierbi j  kan gevoeglijk worden aangenomen dat 

'zonderr  gevaar' betekent zonder  gevaar  voor  handelsopbrengsten. 
722 Aldus ontwerp-artikel 3; zie De Gou (1988-1990), deel I, p. 376. Les, p. 117-8 geeft ook een aantal 

ontwerp-artikelen,, die echter  sterk afwijken van die door  De Gou gegeven. De geciteerde passage komt ook in 
Les''  weergave van de ontwerp-artikelen voor, maar  in het eerste in plaats van in het derde ontwerp-artikel . 

733 Bogislaus Fredericus von Liebeherr  (1756-1821) is klerk te Batavia tot 1779. Na aankomst in Nederland 
ontwikkel tt  hij  zich tot een fervent patriot . Hij  verblijf t na de restauratie van het stadhouderlijk bewind van 1787 
tott  1795 in Frankrijk . Bij  terugkeer  wordt hij  lid van het Comité. Vanaf 1816 is bij  ambtenaar  in Nederlands-
Indiê" .. Les, p. 70 noemt als mede-opsteller  van het vertoog ook nog Frederik Willem Fennekol (1761 of 1762-
1837),, eveneens lid van het Comité. 
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eerder,, als het manen tot voorzichtigheid en de oproep tot voorafgaand onderzoek opnieuw voor.74 Het 

ontwerp-vertoogg wijst erop dat rijks - en rechtseenheid 

onderscheidenlijkk  bepaald en gewijzigd [kunnen] worden naar  gelang der  natuur  en zedenkundige 
omstandighedenn en naar  mate het belang van allen, waarvoor  het biezonder  belang in allen gevallen en 
tenn allen tijde wijken moet, zulks komt te vorderen.73 

Uiteindelij kk  resulteert dit in een aantal artikelen van de Staatsregeling 1798 waaruit kan worden 

afgeleidd dat de wingewest-gedachte, die leidend principe was tijdens de VOC-periode, nog steeds het 

leidendee principe is. 

Zoo spreekt artikel 129 Sr  1798 over  'Goederen en Bezittingen der  Republiek' en over  'haare 

buitenlandschee Etablissementen en Coloniën', waarvan de inkomsten in de nationale kas worden 

gestort.. Artike l 247 Sr  1798 heeft het over  'alle de Bezittingen en Eigendommen der  gewezen Oost-

IndischeIndische Compagnie', die door  de Bataafse Republiek tot zich worden genomen. Gecombineerd met de 

artikelenn 1 en 3 Sr  1798, waarin het grondgebied van de ene en ondeelbare Bataafse Republiek wordt 

beperktt  tot de acht departementen in Europa, laat dit van de gedachte van rijkseenheid niet veel over. 

Dee overzeese gebieden zijn in de Staatsregeling in hun hoedanigheid van staatseigendom en wingewest 

opgenomen.76 6 

Artikelenn als 231 en 246 Sr  1798 die onder  meer  gaan over  de invoering van 'republikeinsche 

beginselen''  (artikel 246 Sr  1798) in Oost-Indifi , schuiven bovendien mogelijke ontwikkelingen in de 

richtingrichting  van rechtseenheid op de lange termijn,  kennelijk in afwachting van het in het hiervoor  vermel-

dee rapport en ontwerp-vertoog verlangde onderzoek naar  de mogelijkheid van rechtseenheid.77 

RegelgevingRegelgeving voor en bestuur over de koloniën 

Kijken dd naar  de regelgeving voor  en het bestuur  over  de koloniën, moet er  vooraf op worden gewezen 

datt  de Staatsregeling van 1798 de onderscheiding van de drie machten uit de leer  van Montesquieu 

overneemt.7**  In de aanhef van 'Titu l UI'  van de Staatsregeling wordt gesteld: 

Dee drie voornaame Magten in een welgeregelde Republiek zijn: 
1.1. De Vertegenwoordigende Hoogste Magt. 
2.2. De Uitvoerende Magt 
3.3. De Regterïijke Magt. 

744 Zie hiervoor  De Gou (1988-1990), deel I, p. 391 en Les, p. 126. Het ontwerp-vertoog is wel iets duidelijker 
overr  de rechtseenheid, die alleen betrokken is op 'Bataafsche Burgeren in Asia, Africa en America', zodat de 
inheemsee bevolking ondubbelzinnig wordt uitgesloten. 

755 De Gou (1988-1990), deel I, p. 391. Zie ook Les, p. 126. 
766 Zie ook Schutte (1974), p. 141. 
777 Zie Schutte (1974), p. 176 voor  een andere reden voor  het op de lange termijn  schuiven van dergelijke 

veranderingen::  de leden van het Comité hechtten aan hun invloedrijk e positie, en verwachtten dat ze deze langer 
kondenn blijven innemen door  beslissingen uit te stellen. 

nn Zie Van der  Pot-Donner, p. 113. 
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Dee 'Vertegenwoordigende Hoogste Magt' - van machtsevenwicht is dus geen sprake - wordt uitge-

maaktt door het Vertegenwoordigend Lichaam. Dit Lichaam wordt gekozen via een getrapt stelsel,79 

waarvann een belangrijk kenmerk is dat het een aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking bij de 

verkiezingenn betrekt.80 Het Vertegenwoordigend Lichaam, dat op grond van dit stelsel uit 94 leden 

bestaat,, heeft bij uitsluiting de wetgevende macht, zo blijkt uit de artikelen 30 en 50 Sr 1798: 

30.. Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in 
deszelfss naam, wetten geeft, overeenkomstig het voorschrift der Staatsregeling. 
50.. Aan dit Lichaam behoort, uitsluitender wijze: 
a.. De Magt van Wetgeving, benevens het verklaren, verbeteren, opschorten en afschaffen der Wetten, 
alless naar en behoudens het voorschrift der Staatsregeling. (...) 

Dee 'Uitvoerende Magt' ligt in handen van een Uitvoerend Bewind dat op grond van de artikelen 83 en 

844 Sr 1798 uit vijf leden bestaat en door het Vertegenwoordigend Lichaam buiten zijn midden wordt 

gekozen.. De belangrijkste taken voor dit Bewind op het terrein van wetgeving zijn te vinden in de 

artikelenn 103 en 105 Sr 1798: 

103.. Het Uitvoerend Bewind doet de Wetten (...) registreeren, parapheeren, teekenen, in de Redisen-
tieplaatss afkondigen (...). 
105.. Het Uitvoerend Bewind is voornaamlijk belast met het toezigt op de stipte uitvoering van alle 
Wettenn en Besluiten des Vertegenwoordigenden Lichaam. Het regelt de wijze dier uitvoering, voor 
zooo verre die bij de Wet zelve niet bepaald is, en ziet naauwkeurig toe, dat ieder ten dien opzigte tot 
zijnenn ptigt gehouden worde. 

UitUit  artikel 105 Sr 1798 volgt dat de uitvoerende macht van het uitvoerend bewind niet alleen individue-

lee uitvoeringshandelingen omvat, maar ook een meer gedetailleerde, ondergeschikte regelstelling. Deze 

regelstellingg mag alleen, zo zal dadelijk blijken, nooit de vorm van een wet aannemen. 

Verderr kan het Uitvoerend Bewind op wetgevend terrein een adviserende rol vervullen op grond van 

dee artikelen 133 en 134 Sr 1798: 

133.. Het kan, ten alle tijde, aan het Vertegenwoordigend Lichaam een voorstel doen, en maatregelen 
voordragenn tot heil van den Lande; doch het doet zulks, nimmer, in de form van eene Wet. 
134.. Hetzelve dient, (...) het Vertegenwoordigend Lichaam, van consideration en advies, of ook van 
berigt,, in alle gevallen, waarin zulks van hetzelve gevorderd word. 

Tenn slotte heeft het Uitvoerend Bewind een uitgebreide bestuurlijke taak, zo blijkt bijvoorbeeld uit de 

artikelenn 106 en 107 Sr 1798: 

106.. Het draagt, overeenkomstig de Wetten, zorg voor de inwendige en uitwendige veiligheid van den 
Staatt (...). 

799 Zie de artikelen 9-29 Sr 1798, en het Reglement, Letter A Sr 1798 voor het kiesstelsel. In het kort komt het 
neerr op het volgende: grondvergaderingen van 500 zielen elk kiezen een kiezer (+ plaatsvervanger) en een 
kandidaat-vertegenwoordigerr (+ plaatsvervanger). De kiezers uit 40 grondvergaderingen vormen samen één 
districtsvergadering.. Per districtsvergadering, waarvan er 94 zijn, wordt door de 40 afgevaardigde kiezers de 
vertegenwoordigerr uit de kandidaat-vertegenwoordigers gekozen. 

Kossmann,, deel 1, p. 86 meldt dat aan de volksstemming van 23 april 1798 over de ontwerp-staatsregeling, 
waarbijj  geen getrapt stelsel werd gebruikt, maar wel dezelfde vereisten om actief kiesrecht te mogen uitoefenen 
werdenn gehanteerd, '165 520 mannen, dat is 40% van het totaal aantal volwassen mannen' deelnamen. 
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107.. Het heeft toezigt over  de handelingen der  Departementaale en Gemeente-Besturen, gelijk mede 
derr  Geregtshoven en Regtbanken. Het kan derzelver  Acten, zo die met de Wetten strijdi g zijn, in haare 
werkingg schorsen (...). 

Bovenstaandee artikelen zijn het begin van de leerstellige verdeling van regelgevende bevoegdheden; het 

feitt  dat nu over  wetgevende bevoegdheden van de vertegenwoordigende hoogste macht wordt gespro-

ken,, illustreert dit 

Bijj  de behandeling van de VOC-periode is gesproken over  regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniënn en zijn als voorbeelden van regelgeving zowel wetten als ordonnantiön als plakkaten als 

instructiess genoemd. Van een duidelijk onderscheid tussen wetgevende macht en uitvoerende macht en 

tussenn soorten regelgeving is in die periode geen sprake. Er  is in de VOC-periode met andere woorden 

geenn systematiek die eens en voor  al vastlegt welk orgaan wat mag en moet regelen, welke vorm de 

regelingenn van de verschillende organen moeten aannemen, en welke rangorde er  tussen de organen en 

tussenn de soorten regelingen bestaat. Dit alles wordt aan de praktij k overgelaten. Het is daarom moge-

lij kk  voor  de VOC-periode over  regelgevende bevoegdheden en regelgeving zonder  meer  te spreken, 

zonderr  daarbij  een systeem van onderlinge verhoudingen die van tevoren vastliggen te kunnen schetsen 

off  zelfs maar  nodig te hebben.81 

Eenn dergelijk systeem is er  tegenwoordig wel Het is in hoofdzaak neergelegd in artikel 89 Gw. Het 

onderscheidtt  tussen wetten, vastgesteld door  de wetgevende macht, en overige regelgeving, vastgesteld 

doorr  de uitvoerende macht, en het bepaalt de verhoudingen tussen de regelingen. Het huidige systeem 

iss het resultaat van een ontwikkelingsproces dat begint met de Staatsregeling van 1798. Al in deze 

Staatsregelingg wordt onderscheiden tussen de wetgevende macht, die wetten maakt, en de uitvoerende 

macht,, die overige regelingen maakt. 

Dee machtsverhouding tussen wetgever  en bestuur  op het terrein van regelgeving in de Staatsregeling 

vann 1798 valt uit de hierboven weergegeven artikelen af te leiden. Zo blijk t uit artikel 50 Sr  1798 dat 

hett  zwaartepunt van de regelgevende bevoegdheden bij  de wetgevende macht ligt. Deze moet alles 

regelen,, waarin door  de Staatsregeling van 1798 en door  de voorhanden zijnde wetten nog niet is 

voorzien.. Hiermee lijk t alle regelgevende bevoegdheid in handen van het Vertegenwoordigend 

Lichaam.. Zoals gezegd valt uit artikel 105 Sr  1798 echter  af te leiden dat binnen het in dit artikel 

nauwkeurigg omschreven en omlijnde kader, regelgeving door  het bestuur  wel degelijk mogelijk is. De 

eindindrukk van de Staatsregeling van 1798, (ook) voor  zover  het gaat om de verdeling van regelgeven-

dee bevoegdheden, is dan ook 
datt  men het Uitvoerend Bewind well  met voldoende feitelijke macht heeft willen bekleeden, maar  toch 

""  Zie ook Van der  Pot (1916), p. 81, waar  wordt gesteld dat een 'afbakening hetzij  van wat theoretisch onder 
wetgevingg was te verstaan, hetzij  tusschen de constitutioneele bevoegdheid van wetgevend en uitvoerend orgaan' 
wass te verstaan niet uit de 'periode der  Unie' viel af te leiden omdat het toen ontbrak 'aan die scherpe onder-
scheidingg der  "machten" , waaruit de geheele kwestie haar  oorsprong neemt.' 
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overigenss een omlijning, voor  zooveel dh mogelijk was, van zijn taak heeft beoogd. De bevoegdheid 
vann het Uitvoerend Bewind was de uitzondering op den regel, die alle bevoegdheid legde in de handen 
derr  vertegenwoordigers van het souvereine volk.*2 

Overgaandd naar  de koloniale Titu l VÜ' van de Staatsregeling: 'Van de Buitenlandsche Bezittingen en 

Coloniënn der  Republiek en van derzelver  Bestuur  hier  te Lande', wordt allereerst opgemerkt dat van 

dezee titel, die de artikelen 231-255 Sr  1798 beslaat, de artikelen 231-246 Sr  1798 gaan over  de buiten-

landsee bezittingen en koloniën in het algemeen. De artikelen 247-250 Sr  1798 gaan over  de 'Asiatische 

Bezittingenn en Etablissementen', en de artikelen 251-255 Sr  1798 gaan over  de 'West-Indische Bezit-

tingenn en Koloniën, in Amerika, en op de kust van Guinea'. 

Uitt  de koloniale titel blijk t dat er  in Nederland drie organen (zullen) zijn met regelgevende of 

bestuurlijk ee bevoegdheden voor  Oost-Indië: het al genoemde Vertegenwoordigend Lichaam, het ook al 

genoemdee Uitvoerend Bewind, en de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen. Deze Raad, 

diee ook wel de Aziatische Raad wordt genoemd en op 19 mei 1800 in functie treedt als opvolger  van 

hett  op 15 mei 1800 opgeheven Comité, bestaat uit negen leden, die worden benoemd en ontslagen door 

hett  Uitvoerend Bewind (233 en 234 Sr  1798).83 

Dee Staatsregeling van 1798 gaat uitgebreid in op de bevoegdheden van het Vertegenwoordigend 

Lichaam.. De artikelen 231, 236, 241, 242, 246, 249 en 250 Sr  1798 geven het Vertegenwoordigend 

Lichaamm ruime en fundamentele bevoegdheden voor  de koloniën op staatsrechtelijk, financieel, 

ideologischh en economisch terrein. Artike l 231 Sr  1798 lijk t een algemene bevoegdheid toe te kennen 

diee al deze terreinen omvat. Het tamelijk vaag geformuleerde artikel - dat net als meer  artikelen in de 

kolonialee titel spreekt over  de Vertegenwoordigende Vergadering - luidt als volgt: 

231.. De betrekkingen der  Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van de Bataafsche Republiek, in de 
beidee Indien, tot het Moederland, zullen op den thands nog plaats hebbende voet blijven, totdat de 
Vertegenwoordigendee Vergadering, op voorstel van het Uitvoerend Bewind, daaromtrend zoodanige 
schikkingenn zal hebben gemaakt, als zij  ter  bevordering van het algemeen belang oordeelen zal te 
behooren. . 

Hett  Vertegenwoordigend Lichaam moet 'schikkingen' maken over  de betrekkingen tussen de overzeese 

gebiedenn en Nederland. De overige artikelen bevatten meer  specifieke bevoegdheden en opdrachten. 

Zoo krijg t het Vertegenwoordigend Lichaam ten aanzien van de koloniën op specifiek staatsrechtelijk 

terreinn twee taken. Het dient de Instructi e voor  de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen 

vastt  te stellen, op voorstel van het Uitvoerend Bewind; daarnaast moet het de staatsinrichting en de 

822 Van der  Pot (1916), p. 65. Zie Van der  Pot (1916), p. 63-5 en 83 voor  een behandeling van de verdeling 
vann regelgevende bevoegdheden in de Staatsregeling van 1798. 

****  Hiermee blijf t het beheer  over  Oost-IndiC in handen van colleges. Blijkens Van Berckel, p. 84-5 en De Gou 
(1983-1985),, deel II , p. 424-8 is wel gesproken over  de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur  over  de 
koloniën,, maar  riep deze mogelijkheid te veel weerstand op. 
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inrichtingg van het bestuur en van de justitie in Oost-Indië bij wet regelen (236 en 250 Sr 1798). Inzake 

dee financiën is bepaald dat de gelden voor het onderhoud van de bezittingen en koloniën en de gelden 

voorr het voorzien in soldijen, renten, pensioenen en andere noodzakelijkheden door het Uitvoerend 

Bewindd gevraagd moeten worden van het Vertegenwoordigend Lichaam (241 Sr 1798). Verder moet 

hett Uitvoerend Bewind het Vertegenwoordigend Lichaam jaarlijks verslag doen van de sommen die tot 

waarnemingg van de belangen van de bezittingen en koloniën zijn ontvangen en uitgegeven (242 Sr 

1798).*44 Ook op ideologisch terrein heeft het Vertegenwoordigend Lichaam een taak. Het moet bij wet 

bepalenn op welke wijze de Republikeinse beginselen in Oost-Indië zullen worden ingevoerd (246 Sr 

1798).. Deze beginselen zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerder weergegeven ideeën van de Patriot-

tenn over rijks- en rechtseenheid. Tot slot krijgt het Vertegenwoordigend Lichaam de mogelijkheid om, 

inn samenwerking met het Uitvoerend Bewind en de Raad, de handelsbetrekkingen tussen Nederland en 

Oost-Indiëë in een Charter vast te leggen (249 Sr 1798). 

Zolangg het Vertegenwoordigend Lichaam deze taken nog niet heeft vervuld, blijf t op grond van artikel 

2311 Sr 1798 in de betrekkingen tussen Nederland en Oost-Indië alles bij het oude. Dit betekent onder 

meerr dat de door de Heren XVI I verstrekte algemene instructies voor Oost-Indië blijven gelden, zodat 

vann veranderingen op het terrein van verdeling van regelgevende bevoegdheden in Oost-Indië nog geen 

sprakee is. De bevoegdheden van de gouverneur-generaal en zijn positie ten opzichte van de Raad van 

Indiëë worden nog steeds geregeld door vooral de Algemene Instructie van 1650. 

Hett betekent ook dat zolang er nog geen Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen is om 

hett Comité op te volgen, het Comité in principe zijn rol van hoogste bestuursorgaan met vergelijkbare 

regelgevendee bevoegdheden als de Heren XVI I kan blijven vervullen. Toch zorgt de totstandkoming 

vann de Staatsregeling van 1798 voor een verandering in de positie van het Comité. Het door de Staats-

regelingg in het leven geroepen Uitvoerend Bewind streeft namelijk naar een vaste greep op het Comité, 

'enn behandelde het in sommige gevallen als een nog niet georganiseerden Aziatischen Raad*,85 oftewel 

alss een aan zich ondergeschikt en verantwoordelijk orgaan.86 

Dee door artikel 231 Sr 1798 gecreëerde mogelijkheid om oude regelingen voor Oost-Indië te blijven 

gebruiken,, is in de praktijk onontbeerlijk gebleken. De door het Vertegenwoordigend Lichaam vastge-

steldee regelingen op koloniaal gebied zijn namelijk zeer gering in aantal geweest. Zo zijn de opdrachten 

aann dit Lichaam (en aan het Uitvoerend Bewind) in de artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798 niet 

MM Dat de wetgever uitgebreide financiële bevoegdheden heeft, komt in zijn algemeenheid al naar voren in 
artikell  50, aanhef; sub g en h Sr 1798. 

133 Van Berckel, p. 97. Zie ook Van Berckel, p. 122-7. 
MM Zoals nog zal blijken bepaalden de artikelen 98 en 234 Sr 1798 dat de Raad ondergeschikt en verantwoor-

delijkk is aan het Uitvoerend Bewind. 

75 5 



vervuld.877 Alleen aan de opdracht in artikel 236 Sr 1798 is voldaan: er is een Instructie voor de Raad 

gemaakt.. Op 21 mei 1798 wordt uit het Comité een commissie benoemd die op uitnodiging van het 

Uitvoerendd Bewind een ontwerp-instructie voor de Raad opstelt. Het ontwerp van deze commissie 

wordtt in oktober 1798 door het Comité goedgekeurd en aan het Uitvoerend Bewind gezonden. Na 

overlegg met leden van het Comité dient het Uitvoerend Bewind op 22 juli 1799 een sterk gewijzigde 

ontwerp-instructiee bij het Vertegenwoordigend Lichaam in. Na zelf nog enige veranderingen in dit 

ontwerpp aan te hebben gebracht, stelt het Vertegenwoordigend Lichaam op 11 april 1800 een 'Instruc-

tiee voor de Raad van Asiatische bezittingen en etablissementen' vast88 Hierna wordt op 15 mei 1800 

hett Comité tot de Oost-Indische handel en bezittingen door het Uitvoerend Bewind opgeheven, waarna 

opp 19 mei 1800 de Raad van Aziatische bezittingen in functie treedt.89 

Dee Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Raad van Aziatische bezittingen en etablissemen-

tenn geven een overzicht van de bevoegdheden inzake Oost-Indië van het Uitvoerend Bewind en van de 

Raad,, en van de verhouding tussen het Vertegenwoordigend Lichaam, het Uitvoerend Bewind en de 

Raad.. Over de bevoegdheden van het Uitvoerend Bewind kan worden opgemerkt dat dit orgaan, op 

grondd van zijn algemene 'uitvoerende' bevoegdheid van artikel 105 Sr 1798, meer gedetailleerde, 

ondergeschiktee regelstelling mag maken bij voor de koloniën vastgestelde wetten. Daarnaast heeft het 

hett beheer over Oost-Indië en over het inwendig bestuur van Oost-Indië, zo blijkt uit artikel 129 Sr 

1798,, dat te vinden is in 'Titul IV ' ('Van het Uitvoerend Bewind'): 

129.. Het [Uitvoerend Bewind] heeft de beheering over alle de Goederen en Bezittingen der Republiek, 
gelijkk mede over haare buitenlandsche Etablissementen en Colonien, en derzelver inwendig bestuur. 
Hett draagt zorg, dat de jaarlijksche inkomsten van alle dezelve verzekerd, en in de Nationaale Kas 
gestortt worden. 
Inn geen geval, kan het Uitvoerend Bewind die Goederen, Bezittingen, Etablissementen, of Colonien, 
afstaan,, vervreemden of bezwaren. 

Overr de bevoegdheden van de Raad bepaalt artikel 232 Sr 1798 het volgende: 

232.. Het Bestuur over de Bezittingen in Asia, midsgaders over de Colonien in Amerika, en de Bezit-
tingenn op de Kust van Guinea, zal worden opgedragen aan twee onderscheiden Raaden, welken, ieder 
geheell  afzonderlijk, zullen werken. Het eene zal worden genoemd de Raad van Asiatische Bezittingen 
enn Etablissementen; het andere de Raad der Amerikaansche Colonien en Bezittingen. 

Ookk de Raad voert het bestuur over Oost-Indië. Een competentiestrijd tussen Bewind en Raad zal dit 

echterr niet opleveren, gezien twee artikelen uit de Staatsregeling: 

877 De Gou (1995), p. IX stelt dat het nieuwe bewind in het algemeen 'niet voortvarend genoeg was in het tot 
standd brengen van de in de Staatsregeling in het vooruitzicht gestelde organieke wetten'. Zie ook Kossmann, deel 
1,, p. 86-7; Van der Pot (1916), p. 66-7; en Seeker, p. 128. 

MM Zie Van Berckel, p. 97-111, en Pekelharing, p. 37-8. Zie voor de tekst van het besluit van 11 april 1800 
(maarr niet van de Instructie) het Dagverhaal, deel VIII , p. 119, nr. 851. De Instructie is in 1800 afzonderlijk 'ter 
'ss Lands Drukkerye' in Den Haag gedrukt. 

899 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel Xffl , p. 408-9. 
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98.. De beide Raaden van Administratie, over  de buitenlandsche Etablissementen, Bezittingen en 
Colonienn der  Republiek (...) worden aangesteld door  het Uitvoerend Bewind, en zijn aan hetzelve 
ondergeschikt,, en verflndwoordelijk . 
234.. Beide Raaden zulllen verfindwoordelijk en ondergeschikt zijn aan het Uitvoerend Bewind. De 
aanstellingg en afstelling der  Leden zal door  hetzelve geschieden. 

Anderss dan het Comité, dat zeker  tot 1798 een tamelijk zelfstandige positie heeft gehad, is de Raad 

ondergeschiktt  en verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind, zo wordt tot tweemaal toe uitdrukkelij k 

vermeld.. Dat men het nodig heeft gevonden om zoveel nadruk te leggen op de ondergeschikte positie 

vann de Aziatische Raad ten opzichte van het Uitvoerend Bewind heeft te maken met angst voor  een al 

tee zelfstandige positie van de Raad, vergelijkbaar  met de positie van de Heren XVI I  ten opzichte van de 

Staten-Generaal.. Een dergelijke zelfstandige positie is tijdens de totstandkoming van de koloniale titel 

vann de Staatsregeling van 1798 wel bepleit Zo was het Comité er  een groot voorstander  van om de te 

vormenn Raad niet aan de uitvoerende macht, maar  aan de wetgevende macht ondergeschikt en verant-

woordelijkk  te maken, en zelfs dat maar  in beperkte mate. Zo zouden de leden van de Raad bevoegdhe-

denn hebben gekregen die aan die van de uitvoerende macht gelijkstonden.90 Mede onder  Franse druk, 

enn het is vooral op dit punt dat er  enige Franse invloed op de totstandkoming van de koloniale titel van 

dee Staatsregeling van 1798 is geweest, besloot de Constitutionele Vergadering echter  dat de Raad aan 

dee uitvoerende macht verantwoordelijk en ondergeschikt behoorde te zijn.91 

Watt  de formulerin g 'verantwoordelij k en ondergeschikt', beheer  door  het Bewind en bestuur  door 

dee Raad precies inhouden, valt uit de hierboven genoemde artikelen echter  niet af te leiden. De verhou-

dingg tussen de Raad en het Uitvoerend Bewind kan duidelijker  worden door  de artikelen over  de 

taakverdelingg tussen beide organen in de Staatsregeling van 1798 en in de Instructi e voor  de Raad van 

18000 nader  te bekijken. Allereerst zijn daar  de artikelen 240-244 Sr  1798. Uit deze artikelen blijk t dat 

dee Raad betrokken iss bij  vrijwe l alle in de Staatsregeling genoemde bestuursterreinen. Hij  speelt een rol 

bijj  de inrichtin g van de verdediging van Oost-Indiè"  (240 Sr  1798), bij  de aanvraag van de gelden nodig 

voorr  de defensie en het onderhoud van de bezittingen (241 Sr  1798), bij  het jaarlijk s afleggen van 

rekeningg en verantwoording (242 Sr  1798), bij  het benoemen van de hogere ambtenaren (243 Sr 

1798),922 en bij  het onderhoud van de troepen in Oost-Indiê (244 Sr  1798). Met uitzondering van de 

laatstee bevoegdheid ligt de bestuurlijk e eindverantwoordelijkheid echter  bij  het Uitvoerend Bewind. De 

taakk van de Raad is niet meer  dan een voorbereidende, zoals ook blijk t uit artikel 23 Ir  1800: 

23.. De Raad zal zich steeds beyveren tot het beraamen van de noodige ontwerpen, betrekkelyk het 
Staatkundige,, Huishoudeh/ke en Finantieele, van derzelver  werkzaamheden (...) en in het algemeen 

900 Zie De Gou (1988-1990), deel I, p. 389-401 en Les, p. 75. 
911 Zie Les, p. 87-8 en De Wit, p. 197. 
9292 De gouverneur-generaal wordt dus benoemd door  de overheid. De resolutie van de Staten-Generaal van 24 

decemberr  1795 had deze bevoegdheid ook al aan de overheid voorbehouden. Ze berust nu alleen niet meer  bij  de 
Staten-Generaal,, maar  bij  het Uitvoerend Bewind. 
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vann alle zoodanige maatregelen, als welke het meest kunnen toebrengen tot bevordering der algemeene 
belangenn des Bataafschen Volks en der Colonien, alle welke ontwerpen door den Raad zullen worden 
voorgedragenn aan het Uitvoerend Bewind, ten einde door hetzelve, desaangaande, met de meest 
volkomenee kennis van zaaken, zal kunnen worden geraadpleegd en besloten.93 

Dee Instructie voor de Raad van 1800 bevat nog enkele artikelen die van belang zijn voor de bevoegd-

heidsverdelingg tussen de Raad en het Uitvoerend Bewind. Artikel 20 Ir 1800 geeft de bevoegdheden 

vann de Raad in het algemeen weer: 

20.. De Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen zal hebben en uitoeffenen, in naam van het 
Uitvoerendd Bewind der Bataafsche Republiek, en op zyne verantwoordelykheden aan hetzelve, het 
algemeenn gezag en bestuur over de Bezittingen (...) gehoord hebbende aan de voormaalige Nederland-
schee Oost-Indische Compagnie (...). En zal dat gezag zich uitstrekken, zoowel tot het Staatkundige, 
Huishoudelyke,, Justitieele en Finanfaeele, als tot den Handel (...); zo, echter, dat de Raad verplicht zal 
zynn zich stiptelyk te gedragen naar, en te handelen overeenkomstig de Besluiten van het Uitvoerend 
Bewindd (...).94 

Dee Raad heeft daarmee een zeer uitgebreid gezag. Dit gezag omvat ook het vaststellen van regelgeving, 

zoalszoals blijkt uit artikel 10 Ir 1800. Een van de taken van de Raad zal zijn: 

10.. (...) Het doen onderhouden van de bestaande, en het maaken van de noodige Reglementen, 
Ordonnantiënn en beschikkingen.95 

Hett gezag van de Raad, inclusief zijn regelgevende bevoegdheden, is echter aan strikte voorwaarden 

gebonden.. Dat blijkt al uit het slot van artikel 20 Ir 1800: de Raad dient zich stiptelijk te gedragen naar 

enn te handelen in overeenstemming met de besluiten van het Uitvoerend Bewind. Het blijkt, voor de 

regelgevingg door de Raad, nog sterker uit artikel 3 Ir 1800: 

3.. De Raad zal jaarryks (...) aan hetzelve [= het Uitvoerend Bewind] eene generaale en zo veel moge-
lykk gespecificeerde voordragt doen, van al het gene, naar zyn inzien, betrekkelyk de Asiatische 
Etablissementen,, behoort verricht te worden, het zy met betrekking tot de inrichtingen, welke in de 
Colonienn behooren te worden daargesteld, (...) het zy met betrekking tot den Handel (...); en zal de 
Raadd zich in alle zyne werkzaamheden gedragen naar de Besluiten door het Uitvoerend Bewind op 
deezee voordragt genomen, dezelve, voor zo verre daar in bepaaldelyk in het een of ander is voorzien, 
stiptelykk achtervolgende, en voor zo verre de zaaken aan den Raad door het Bewind worden overge-
laaten,, ten meesten nutte van den Lande en der Colonien afdoende.96 

Doorr de Raad voorgestelde regelgeving aangaande de inrichting van de koloniën kan dus door het 

Uitvoerendd Bewind worden gewijzigd of vervangen. Als dat gebeurt, zo wordt om elke twijfel uit te 

sluitenn ook hier vermeld, is de Raad gehouden de door het Uitvoerend Bewind gewijzigde of nieuwe 

maatregelenn stipt te achtervolgen. 

933 Instructie, p. 11. 
944 Instructie, p. 10. 
955 Instructie, p. 6. Dat deze bevoegdheid aan de Raad is toegekend, en niet aan het in artikel 10 vermelde 

Departementt tot de Indische zaken, blijkt uit artikel 13 van de Instructie. Daar wordt gemeld dat de departemen-
ten,, die alle door de Raad uit zijn midden worden samengesteld, een voorbereidende functie hebben, 'zonder op 
eigenn gezag over eenige zaaken te mogen disponeeren' (Instructie, p. 8). 

9696 Instructie, p. 3-4. 
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Vann Berckel en Pekelharing hebben erop gewezen dat met de instelling van de Raad aanvankelijk 

werdd beoogd een bestuurscollege te creëren dat op zich zelf werkt, en dat onder meer zelf regelgeving 

kann en mag uitvaardigen. Het Uitvoerend Bewind moest daarbij niet meer dan een toezichthoudende rol 

spelen.. Het was daarmee de bedoeling een middenweg te vinden 'tusschen het Compagniestelsel en het 

andere,, dat de koloniën onmiddellijk van staatswege deed besturen'.97 Van dit alles is in de Staatsrege-

lingg van 1798 en in de Instructie voor de Raad van 1800 weinig overgebleven. De Raad is, aldus Van 

Berckel,, door deze regelgeving geworden tot 'een louter administratief College, met oneindig minder 

eigenn directie en verantwoording dan zijn voorgangers'.98 Vooral de artikelen 3 en 20 Ir 1800 maken 

hett de Raad vrijwel onmogelijk onafhankelijk van het Uitvoerend Bewind te besturen en te regelen. 

Hett Uitvoerend Bewind kan de bevoegdheid die het in deze artikelen is toegekend namelijk volledig 

naarr eigen goeddunken uitoefenen. Daardoor kan hij 'met de voordrachten van den Raad geheel en al 

naarr welgevallen handelen', en gaat de 'zoogenaamde zelfstandigheid van den Raad niet verder dan de 

Uitv.. Macht zou goedvinden'.99 Als de Staatsregeling van 1798 spreekt over 'verantwoordelijk en 

ondergeschikt',, dan duidt dat op een situatie waarin het Uitvoerend Bewind beschikt, en de Raad 

vervolgenss uitvoert. En als de Staatsregeling van 1798 onderscheidt tussen beheer ('behering') door het 

Uitvoerendd Bewind en bestuur door de Raad, is dat een aanduiding voor 'een streng gecentraliseerd 

bestuur',, waarbij 'het Uitvoerend Bewind zelf (...) het opperbestuur en opperbewind' aan zich houdt.100 

Samenvattendd levert het systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën dat 

naarr voren komt uit de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Raad van 1800 een stelsel op 

mett drie regelgevers, die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. In de eerste plaats is er een 

Vertegenwoordigendd Lichaam dat op grond van zijn algemene bevoegdheid van artikel 50 Sr 1798 en 

opp grond van de artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798 regelgeving voor de koloniën mag vaststellen. 

Hett Vertegenwoordigend Lichaam is de hoogste regelgever. Zijn regelgeving neemt de vorm aan van 

wettenn en bestrijkt zowel het economische als het ideologische en het staatsrechtelijke terrein. Ze vormt 

hett kader waarbinnen de overige regelgeving zich beweegt en waaraan de overige regelgevers zich 

hebbenn te houden. 

Inn de tweede plaats is er een Uitvoerend Bewind dat op grond van zijn algemene uitvoerende 

bevoegdheidd van artikel 105 Sr 1798 als de hoogste bestuurder over Oost-Indië tevens regelgevende 

bevoegdhedenn heeft. Deze regelgeving dient de uitvoering van wetten en mag zelf niet de vorm van een 

977 Pekelharing, p. 39. Zie verder Van Berckel, p. 104-5,202 en Pekelharing, p. 35-7. 
911 Van Berckel p. 131. 
999 Van Berckel, p. 110. 
1000 De Louter (1914), p. 72. Zie Pekelharing, p. 39 voor een andere opvatting: hij stelt dat de Instructie voor 

dee Raad dit orgaan in zijn zelfstandigheid handhaaft, waar net handel en bestuur in IndiS betreft. 
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wett aannemen. 

Inn de derde plaats is er een Raad voor Aziatische bezittingen en etablissementen, die als bestuurder 

inn het moederland ondergeschikt en verantwoordelijk is aan het Uitvoerend Bewind. De Raad heeft op 

grondd van artikel 10 Ir 1800 regelgevende bevoegdheden. Deze regelgeving neemt de vorm aan van 

algemenee maatregelen. Op grond van de artikelen 3, 20 en 23 Ir 1800 is de Raad echter verplicht de 

doorr hem gemaakte regelgeving ter goedkeuring voor te leggen aan het Uitvoerend Bewind. Het 

Uitvoerendd Bewind kan die regelgeving naar eigen inzicht wijzigen. Dit verschaft het Uitvoerend 

Bewindd in feite de eindverantwoordelijkheid voor het maken van alle in de Bataafse Republiek ge-

maaktee regelgeving voor de koloniën die niet de vorm van een wet aanneemt. 

Overigenss is er onder het stelsel van de Staatsregeling van 1798 en de Instructie van 1800 in 

Nederlandd maar zeer weinig regelgeving voor de koloniën gemaakt. Het Vertegenwoordigend Lichaam 

heeftt geen wetten voor de koloniën vastgesteld, het Uitvoerend Bewind heeft evenmin iets van zich 

latenn horen, en de Raad is pas onder de Staatsregeling van 1801 toegekomen aan het vaststellen van 

regelgevingg voor Oost-Indië. Wel heeft - zoals reeds opgemerkt - het Comité op 20 augustus 1798, toen 

dee Staatsregeling van 1798 al in werking was getreden, een Instructie voor de Raad van justitie te 

Bataviaa vastgesteld.101 

Inn het voorgaande is niet gesproken over de Indische regering, die toch ook regelgevende en bestuurlij-

kee bevoegdheden voor Oost-Indië heeft. De reden hiervoor is dat noch de Staatsregeling van 1798, 

nochh de Instructie voor de Raad van 1800 duidelijke uitspraken doen over de positie van de Indische 

regeringg ten opzichte van de organen in het moederland. Waarschijnlijk is het de bedoeling geweest om 

opp grond van artikel 250 Sr 1798 deze kwestie bij wet te regelen, maar die wet is er nooit gekomen. 

Tochh is er wel een basisprincipe geformuleerd, zij het niet in de Staatsregeling van 1798, maar in de 

ontwerp-grondwett van mei 1797 (het 'dikke boek'). In artikel 853 van dat ontwerp valt te lezen: 

853.. Het tegenwoordig Bestuur over den Oost-Indischen Handel, als mede over de Bezittingen en 
Etablissementenn der bovengemelde Maatschappy [= de VOC], zo hier te Lande, als in de genoemde 
BezittingenBezittingen en Etablissementen zelve, zal insgelyks ondergeschikt zyn aan de Uitvoerende Magt, en op 
denn tegenwoordigen voet (...) blyven voortduren, tot dat (...) dien aangaande door de Wetgevende 
Magtt nadere schikkingen zullen zyn gemaakt.102 

Uitgangspuntt is dus dat het bestuur in Indië ondergeschikt is aan de uitvoerende macht in Nederland, in 

casuu het Uitvoerend Bewind. Een nadere uitwerking van dit principe zal nog een tijd op zich laten 

wachten.. Eerst in 1804 zal er op grond van artikel 48 Sr 1801 een Charter komen dat de samenstelling 

enn de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering, en de verhouding tussen die regering en de 

1011 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 766-74 en 999-1011 voor de tekst van deze Instructies. 
1022 De Gou (1983-1985), deel III , p. 169 van de facsimile uitgave van het ontwerp van constitutie. Mijn 

cursiveringen.. Zie ook Van Berckel, p. 85 en De Gou (1983-1985), deel II, p. 428. 
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kolonialee bestuurders en regelgevers voor de koloniën in het moederland nauwkeuriger vastlegt. Pas 

mett dit Charter komt er een volledig stelsel van basisregels voor de verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn tussen de verschillende organen die een rol spelen in het bestuur over Indiê. 

Overigenss is het Charter van 1804 slechts één van de vele voor Oost-ïndië relevante regelingen die 

naa 1798 in Nederland tijdens het overgangstijdperk zijn vastgesteld. Over deze regelingen gaat para-

graaff  2.2.2 van dit hoofdstuk. 

2.2.22 Ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland na de Staatsregeling van 1798 

Hett schema dat in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk is gegeven toont dat na de inwerkingtreding van de 

Staatsregelingg van 1798 de staatsrechtelijke gebeurtenissen in Nederland elkaar in hoog tempo opvol-

gen.. Er is daarbij sprake van twee met elkaar samenhangende ontwikkelingen. Zo worden er nieuwe, 

elkaarr opvolgende Nederlandse grondwetten vastgesteld: de Staatsregelingen van 1801 en van 1805, en 

dee Constitutie van 1806. Daarnaast wordt er specifieke regelgeving voor Oost-ïndië vastgesteld: de 

Instructiee voor de Aziatische Raad van 1804, het Charter van 1804, het Regeringsreglement van 1806 

enn de Instructies van 1806 en 1807. Beide ontwikkelingen zullen in deze paragraaf behandeld worden. 

Achtereenvolgenss komen aan de orde: de Staatsregeling van 1801, de Instructie voor de Aziatische 

Raadd van 1804 en het Charter van 1804 (2.2.2.1); de Staatsregeling van 1805 en het Regeringsregle-

mentt van 1806 (2.2.2.2); de Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 (2.2.2.3). 

Hett zou te ver voeren de totstandkoming (van de koloniale artikelen) van de Staatsregelingen van 

18011 en van 1805, en van de Constitutie van 1806 even uitgebreid te behandelen als die van de Staats-

regelingg van 1798. De reden daarvoor is niet zozeer dat zij te kort hebben gegolden om een stempel op 

hett feitelijk gebeuren te drukken, dat geldt ook voor de Staatsregeling van 1798. De reden is veeleer 

gelegenn in hun theoretisch mindere belang. Tijdens de totstandkoming van de Staatsregeling van 1798 

iss overeenstemming bereikt over enkele centrale economische en ideologische uitgangspunten, zoals de 

gedachtee dat de koloniën staatseigendom en wingewest zijn. Aan deze uitgangspunten is in het over-

gangstijdperkk niet meer getornd. 

Dee verschillen tussen de Staatsregeling van 1798 en latere grondwetten uit het overgangstijdperk 

betreffenn op koloniaal terrein voornamelijk de verdeling van regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdhe-

den.. Voor een onderzoek daarnaar is een behandeling van de relevante grondwetsartikelen voldoende. 

Hierbijj  dient in het oog te worden gehouden dat de radicaalste periode van de Bataafse Republiek rond 

18000 voorbij is. Schutte noemt de jaren 1800/1801 'een kentering in onze Bataafse tijd, na Jacobijnse 

strijdbaarheidd en belijndheid brak de gematigdheid door' en elders spreekt hij over de rond 1800 

'langzamerhandd verstilde revolutie'.103 

Schuttee (1974), p. 116 en 176. 
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Redenenn hiervoor zijn het verdwijnen van het radicalisme als een volksbeweging in de Bataafse 

Republiek,, en de overgang in Frankrijk vanaf 1799 van revolutie naar Napoleontische autocratie, 

waardoorr op steun uit Frankrijk voor het vasthouden in Bataafse regeringskringen aan het radicalisme 

niett meer viel te rekenen.104 De gevolgen hiervan voor artikelen over de koloniën in de verschillende 

grondwettenn en voor de specifiek voor Oost-Indië gemaakte regelgeving zullen in de loop van deze 

paragraaff  naar voren komen en in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk nader worden geanalyseerd. 

2.2.2.11 De Staatsregeling van 1801, de Instructi e voor  de Aziatische Raad van 1804 en het 

Charterr  van 1804 

Hoewell  artikel 304 Sr 1798 een grondwetsherziening vóór 1804 uitsluit, gaan al in 1800 stemmen op 

omm toch een herziening door te voeren, op grond van aan het licht gekomen tekortkomingen van de 

Staatsregelingg en door Franse druk.105 Dit resulteert in een ontwerp-staatsregeling van een commissie, 

waarinn leden van het Uitvoerend Bewind en van het Vertegenwoordigend Lichaam zijn opgenomen. 

Ditt ontwerp, bij de totstandkoming waarvan de Franse gezant in de Bataafse Republiek Sémonville (en 

viaa hem Napoleon) een rol speelt, wordt op 11 juni 1801 met grote meerderheid door het Vertegen-

woordigendd Lichaam verworpen. Het Uitvoerend Bewind benoemt daarop een commissie van vier. 

Dezee maakt een nieuw ontwerp, dat de goedkeuring van Napoleon krijgt. Nadat het Uitvoerend Bewind 

enkelee wijzigingen in het ontwerp heeft aangebracht verklaart het op 14 september, zonder het Verte-

genwoordigendd Lichaam daarin te kennen, dit ontwerp ter goed- of afkeuring voor te zullen leggen aan 

hett Bataafse Volk. Het Vertegenwoordigend Lichaam protesteert, waarop het Uitvoerend Bewind het 

opp 18 september 1801 een vergaderverbod oplegt. De volksstemming vindt plaats op 1 oktober 1801. 

Vann de 416.419 stemgerechtigden komen er 68.990 op, waaronder 52.219 tegenstemmers en 16.771 

voorstemmers.. Op 16 oktober 1801 verklaart het Uitvoerend Bewind dat het ontwerp is aanvaard en in 

werkingg getreden: van de 416.419 stemgerechtigden hebben namelijk slechte 52.219 tegen het ontwerp 

gestemd.106 6 

DeDe Staatsregeling van 1801 

Dee Staatsregeling van 1801 vervangt het Uitvoerend Bewind door het 'Staats-Bewind'. Het Staatsbe-

windd bestaat uit 12 leden (29 Sr 1801) en is het uitvoerend orgaan. Het Vertegenwoordigend Lichaam 

wordtt vervangen door het Wetgevend Lichaam, dat uit 35 leden bestaat (49 Sr 1801) en het wetgevend 

orgaann is. 

1044 Zie Kossmann, deel 1, p. 87. 
1055 Blijkens De Gou (1995), p. IX en Van der Pot-Donner was het voornaamste bezwaar dat de Staatsregeling 

tee centralistisch was. 
106106 Zie Schama, p. 480-9 en De Gou (1995), p. K-XXVI I voor uitgebreidere behandelingen. 
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Inn vergelijking met de Staatsregeling van 1798 is in de Staatsregeling van 1801 de positie van het 

uitvoerendd orgaan tegenover  het wetgevend orgaan belangrijk versterkt. Dit blijk t onder  meer  uit de 

bepalingenn over  de vaststelling van wetgeving. Onder  de Staatsregeling van 1801 behoudt het Wetge-

vendd Lichaam bij  uitsluitin g de bevoegdheid wetten te maken, maar  het zwaartepunt bij  het vaststellen 

vann regelgeving in de vorm van wetgeving ligt bij  het uitvoerend orgaan. Het Wetgevend Lichaam 

heeftt  namelijk noch het recht van initiatief , noch het recht van amendement: die rechten zijn overge-

gaann naar  het Staatsbewind (37 en 52 Sr  1801). Het Wetgevend Lichaam kan de door  het Staatsbewind 

ingediendee wetsontwerpen alleen nog maar  goedkeuren of na een tweede bespreking verwerpen (50 en 

511 Sr  1801). Daarmee is het Wetgevend Lichaam er  eigenlijk alleen om de voorstellen van de uitvoe-

rendee macht goed of af te keuren en krijg t het Staatsbewind feitelijk deel aan de wetgeving. Weliswaar 

bepaaltt  artikel 38 Sr  1801 dat het Staatsbewind nimmer, in welk geval dan ook, enige wetgevende 

machtt  uitoefent, maar  dat is niet meer  dan een beperking in schijn.107 

Dee versterking van de positie van de uitvoerende macht blijk t ook uit de koloniale artikelen van de 

Staatsregelingg van 1801, vooral uit het tweede ervan. Deze artikelen zijn opgenomen in de titel 'Van 

hett  Staats-Bewind', en luiden: 

47.. Er  zullen twee afzonderlijke Raden van Bestuur  zyn, over  den Oost- en West-Indischen Handel en 
Bezittingenn der  Republiek, waar  van de eerste uit negen en de laatste uit vyf Leden zal bestaan: beiden 
zullenn onmiddelyk ondergeschikt zijn aan het Staats-Bewind. Zy hebben, ten behoeve der  gemelde 
Bezittingen,, de afzonderlyke Administrati e hunner  Inkomsten; ingevalle dezelve niet toereikende zyn, 
wordenn zy uit de Nationaale Kas gesubsidieerd, in welke aan den anderen kant ook het overschot zal 
wordenn gestort. 
Zyy dragen zorg voor  de Administrati e der  Politie en Justitie in de gemelde Bezittingen; als mede voor 
derzelverr  verdediging, voor  zo verre daaromtrent door  het Staats-Bewind niet onmiddelyk wordt 
beschikt;;  zy zyn wegens hun gehouden Bestuur  aan het Staats-Bewind verantwoordelyk, en doen van 
hunnee ontvangsten en uitgaven jaarlyks Rekening en Verantwoording. 
48.. Het inwendig Bestuur  en de Wetten voor  de Coloniën worden by de respective Chartres voor 
dezelvee vastgesteld; dezelve bh/ven vereenigd onder  een en het zelfde algemeen Bestuur  hier  te Lande; 
wordendee alle afzonderlyke Octroyen, dienaangaande, gehouden voor  vernietigd. 

Artike ll  48 Sr  1801 zorgt voor  veranderingen in de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniën.. Het artikel , dat spreekt over  koloniale wetten die moeten worden vastgesteld bij  Charters voor 

dee overzeese gebieden, laat aan duidelijkheid veel te wensen over. Ten eerste wordt er  niets gezegd 

overr  de inhoud van die wetten, ten tweede wordt er  niets gezegd over  de precieze relatie tussen de 

wettenn en de Charters, en ten derde is de bevoegdheid van het Wetgevend Lichaam bij  het vaststellen 

vann Charters problematisch. Wat dit derde punt betreft: enerzijds kan worden gesteld dan men door  te 

sprekenn over  wetten in verband met de Charters lijk t te erkennen dat het vaststellen van een Charter  een 

onderwerpp is voor  wetgeving. Omdat artikel 48 is geplaatst in de titel 'Van het Staats-Bewind', en er 

Ziee Van der  Pot (1916), p. 74-5. 
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nietss wordt gezegd over de wijze van vaststelling van de Charters, lijk t het anderzijds echter de bedoe-

lingg om het Wetgevend Lichaam uit te sluiten van deze vaststelling.108 

Inn de praktijk is gekozen voor uitsluiting van het Wetgevend Lichaam van het vaststellen van 

Charterss voor de koloniën. Het Staatsbewind gaat ervan uit dat het vaststellen van Charters tot zijn 

eigenn bevoegdheden behoort en dat het Wetgevend Lichaam in deze geen rol speelt.109 Het Wetgevend 

Lichaamm verzet zich niet tegen deze interpretatie. Artikel 48 Sr 1801 is daarmee tekenend voor 'de 

verplaatsingg van het zwaartepunt van het gezag van het Wetgevend Lichaam naar het Staatsbewind, 

welkee de nieuwe staatsregeling bracht'.110 

Inzakee de koloniale financiën is er wel een rol voor het Wetgevend Lichaam. Als er subsidies aan de 

koloniënn moeten worden verleend, komen deze blijkens artikel 47 Sr 1801 uit de nationale kas. Deze 

subsidiess moeten natuurlijk op de begroting komen. De begroting moet op grond van artikel 40 Sr 1801 

aann het Wetgevend Lichaam worden voorgelegd en door dat Lichaam worden goedgekeurd.111 

Artikell  47 Sr 1801 betreft overigens voornamelijk de samenstelling van het koloniale bestuur in 

Nederlandd en lijk t de bestuursinrichting van de voorgaande Staatsregeling te bekrachtigen.112 Het artikel 

bepaaltt namelijk dat het bestuur over Oost-Indië in handen ligt van een Raad van Bestuur over de Oost-

Indischee handel en bezittingen. Deze draagt zorg voor de administratie van justitie en politie en voor de 

verdedigingg van Oost-Indië, voorzover in dat laatste niet door het Staatsbewind zelf wordt beschikt. De 

Raadd bestaat uit negen leden en is ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind. 

Inn de praktijk blijf t deze Raad bekend als de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen. 

Hett Staatsbewind draagt de vorige Aziatische Raad op zijn werkzaamheden voort te zetten, en laat de 

Instructiee voor de Raad van 1800 voorlopig zijn gelding behouden, in afwachting van nadere voorzie-

ningenn door het Staatsbewind zelf te treffen.1'3 

DeDe Instructie voor de Aziatische Raad van 1804 en het Charter van 1804 

Vann deze en andere nadere voorzieningen komt het een paar jaar later. Bij besluit van 11 november 

18022 benoemt het Staatsbewind een commissie bestaande uit zeven leden om te adviseren over 'den 

voett en wijze, waar op in het vervolg de Handel op 's Lands Bezittingen in de Oost-Indiën zoude 

1088 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9; De Louter (1914), p. 72-3; en Pekelharing, p. 42. 
1099 Zie Pekelharing, p. 43. 
1100 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9. Dit geldt vooral voor het eerste deel van het artikel ('Het-vastgesteld'). 

Hett vervolg van het artikel doet niet meer dan het uitsluiten van een terugkeer naar de VOC-periode. 
1111 Zie Van Berckel, p. 134. 
1122 Zie ook De Louter (1914), p. 72-3. In het Ontwerp van Staatsregeling van 19 mei 1801, dat op 11 juni 

18011 werd verworpen, was dit overigens duidelijker. Blijkens De Gou (1995), p. 177 bepaalt artikel 173 van dit 
ontwerpp onder meer: 'Het Bestuur over den O.I.Handel, mitsgaders de Bezittingen en Etablissementen aldaar, 
blyftt op den tegenwoordigen voet.' 

1133 Zie Van Berckel, p. 134 en Pekelharing, p. 42. 
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behoorenn gedreven en die Bezittingen bestuurd te worden'.114 Op 31 augustus 1803 komt de commissie 

mett  een advies in de vorm van een uitgebreid rapport vergezeld van vij f bijlagen. Onder  deze bijlagen 

bevindenn zich onder  andere een 'Instructi e voor  den Raad der  Bezittingen der  Bataafsche Republiek in 

Asia''  en een ontwerp-charter  'tot vestiging van de Regeering en het Bestuur  der  Astatische Bezittingen 

vann de Bataafsche Republiek, tot betere Administrati e der  Justitie in dezelve, en tot het drijven van den 

Handell  op en in Oost-Indiën'." 5 

Hett  rapport van 31 augustus 1803 wordt vri j  algemeen als een belangrijk stuk gezien. Zo noemt 

Ball,, die normaliter  weinig waardering kan opbrengen voor  de Nederlandse activiteiten in Oost-Indië, 

hett  een 'outstanding document in the history of Dutch colonial policy'.116 Schutte acht het rapport van 

blijvendee fundamentele waarde: 'wit h minor  adaptations it formed the core and essence of the Charters 

andd Instructions of 1804, 1806,1807,1815 en 1818. Its resemblance to the measures of Van den Bosch 

iss easily discovered.'117 En Grashuis ziet een duidelijk verband tussen het rapport en het Regeringsre-

glementt  van 1806, de beide Instructies van 1807 en het Regeringsreglement van 1815."*  In de litera-

tuurr  wordt aan de totstandkoming en inhoud van het rapport dan ook veel aandacht besteed.119 Daarbij 

richtt  de aandacht zich vooral op de controverse over  de wijze van exploitatie van Oost-Indië en over  de 

inrichtin gg van het bestuur  (en de rechtspraak) aldaar  tussen de twee belangrijkste leden van de commis-

sie,, Dirk van Hogendorp en Sebastiaan Cornells Nederburgh.120 Van Hogendorps opvattingen zijn vri j 

vooruitstrevend.. Hij  streeft naar  afschaffing van het door  dwangcultures en herendiensten gekenmerkte 

VOC-exploitatiestelsel,, en bepleit het persoonlijk beheer  door  de Javaan van de grond, vrijhei d van 

persoonn en vrijhei d van handel. Verder  wenst hij  een verlicht koloniaal bestuur  dat zich intensief met 

dee inheemse bevolking bezighoudt. Nederburghs opvattingen over  exploitatie en bestuur  zijn behou-

dender.. Hij  is voorstander  van behoud van het VOC-exploitatiestelsel en wenst zo min mogelijk 

Nederlandsee bemoeienis met het bestuur  over  de inheemse bevolking. 

Inzakee deze controverse is het hier  alleen van belang op te merken dat zowel de vooruitstrevende 

,MM  Mijer  (1848), p. 119-20. 
1,55 Mijer  (1848), p. 262 en p. 225. Zie Mijer  (1848), p. 117-334 voor  dee tekst van het rapport en van de vij f 

bijlagen.. De overige drie bijlagen zijn een 'Instructi e voor  (ten Gouverneur-Generaal van Bataafsch Indien \ een 
'Instructi ee voor  het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indien', en een 'Octroi j  voor  eene Compagnie tot den 
Theehandel'. . 

1166 Ball, p. 80. 
1177 Schutte (1976), p. 156. Met de maatregelen van Van den Bosch wordt gedoeld op het cultuurstelsel, dat in 

hoofdstukk 4 nog kort aan de orde zal komen. 
1111 Zie Grashuis, p. X. 
1199 Zie voor  behandelingen van de totstandkoming en inhoud van het rapport: Ball, p. 81-7; Van den Doel 

(1994),, p. 35-7; Grashuis, p. DC-X; Idema, p. 307-8, 314-7; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9-11; Mijer  (1848), 
p.. Xm-XVn; Schutte (1974), p. 178-82,188-9; Schutte (1976), p. 155-7; en Stapel (1933), p. 425-35. 

1200 Sebastiaan Cornells Nederburgh (1762-1811) is advocaat van de VOC van 1787 tot 1790, en commissaris-
generaall  in Oost-Indie van 1791 tot 1799. Van 1804 tot 1806 is hij  lid van de Raad van Aziatische bezittingen en 
etablissementen,, en vanaf 1806 is hij  staatsraad in buitengewone dienst 
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Vann Hogendorp als de behoudende Nederburgh, hun discussie voeren vanuit het voor alle partijen 

onwrikbaree uitgangspunt dat Oost-Indië een wingewest is. Het rapport spreekt dan ook over 

dezee Staat-Maxime, welke wij tot een grondregel onzer werkzaamheden hebben aangenomen, dat (in 
eenn zin, die alle ongerechtigheid uitsluit) de Colonien bestaan voor het Moederland, en niet het 
Moederlandd voor de Colonien.121 

Ditt uitgangspunt sluit een zekere mate van verlicht denken met aandacht voor het lot van de inheemse 

bevolkingg van Oost-Indië echter niet uit. Deze aandacht lijk t een stap voorwaarts vergeleken met de 

gedachtenn van de Patriotten vóór 1795 over de koloniën, die in paragraaf 2.2.1 zijn weergegeven. Toen 

kwamm de inheemse bevolking vrijwel alleen ter sprake in het kader van discussies over slavernij. In het 

rapportt van 1803 valt echter te lezen dat het Nederlandse bestuur in Oost-Indië ernaar moet streven 

denn Gemeenen Man [= de inheemse bevolking], zoo veel mogelijk, tegen alle willekeurig geweld te 
beveiligenn en te beschermen, - hem, behoudens zijne wettige verpligtingen tot den opbrengst van een 
gedeeltee zijner Arbeid en deszelfs Voordbrengzelen, het vrije en onbelemmerde genot van het overige 
tee verzekeren, - zijne Rechtspleging te ontheffen van allen verkeerden invloed en ingeslopen misbui-
ken,, - en hem het verkrijgen van goed en onvertogen recht, volgens zijne Wetten, zoo gemakkelijk 
mogelijkk te maken, mitsgaders te zorgen, dat hij in rust en veiligheid zijne dagen kan slijten; - zie, 
daar,, de voornaamste pligten, welken het Indisch Bestuur, naar onze meening, omtrent den Inlander 
behoortt te vervullen, daar in meer den toon voerende van eenen Vader, die het welzijn van zijn 
Huisgezinn zoekt te bevoorderen, dan die van eenen gebiedenden Opperheer.122 

Hett rapport sluit met deze grotere aandacht voor het lot van de inheemse bevolking aan bij de later in 

ditt hoofdstuk te behandelen uitzending in 1797 naar Oost-Indië door het Comité van de heer Wegener. 

Wiseliuss benadrukt bij die gelegenheid al het belang voor Nederland van een billijk e en rechtvaardige 

behandelingg van de inheemse bevolking.123 

Dee combinatie van ideeën - de wingewest-gedachte en de grotere zorg voor de inheemse bevolking -

inn het rapport is overigens vreemd. Er lijk t sprake van twee zielen in één borst, waar ook Schutte op 

wijstt als hij stelt: 'Enlightened principles prevailed, though the "wingewesf'-idea was believed to be 

compatiblee with it. This was a sincere belief, however much we may call it a quest for the squaring of 

thee circle.'124 

Hett rapport en de vijf bijlagen worden aan het Staatsbewind aangeboden. Het Staatsbewind vraagt 

vervolgenss om advies aan de Commissie van Marine en Colonien uit zijn midden. Nadat deze Commis-

siee enige wijzigingen in de ontwerp-instructie voor de Raad heeft voorgesteld stelt het Staatsbewind op 

177 maart 1804 een 'Instructie voor den Raad van Asiatische Bezittingen en Etablissementen' vast, met 

Mijerr (1848), p. 141. 
Mijer(1848),p.. 161. 
Ziee Les, p. 101-2 en De Wit, p. 199-200. 
Ziee Schutte (1976), p. 157. 
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daarinn opgenomen de voorgestelde wijzigingen.123 De Commissie van Marin e en Coloniên stelt ook 

enigee wijzigingen voor  in het ontwerp-charter. Ook deze wijzigingen neemt het Staatsbewind over, 

waarnaa het op 27 september  1804 het Charter  voor  de Aziatische bezittingen van de Bataafsche 

Republiekk vaststelt De in het Charter  aangebrachte wijzigingen brengen overigens voor  de in het kader 

vann dit verhaal interessantste artikelen van het Charter, die over  samenstelling en bevoegdheden van de 

Indischee regering, slechts wijzigingen van ondergeschikt belang met zich mee.126 

Mett  de vaststelling van het Charter  van 1804, waaraan noch door  het Wetgevend Lichaam, noch 

doorr  de Raad is meegewerkt, is er  voor  het eerst een volledig stelsel van basisregels voor  de verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor  de Oost-Indië. De uitgangspunten van dit stelsel staan in een 

grondwet,, de uitwerkin g is te vinden in speciaal voor  Oost-Indië opgestelde regelgeving. 

Opp de gevolgen die het rapport van 31 augustus 1803 en zijn bijlagen, de Instructi e voor  de Raad van 

18044 en het Charter  van 1804 hebben voor  het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr  Oost-Indiê moet iets dieper  worden ingegaan. 

Allereerstt  is daar  de positie van de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen, die in de 

Instructi ee van 1804 nader  bepaald wordt. In overeenstemming met artikel 47 Sr  1801 bepaalt deze 

Instructi ee dat de Raad als vanouds uit negen leden bestaat, en ondergeschikt en verantwoordelijk is aan 

hett  Staatsbewind (artikel 1 Ir  1804). Het contact van de Raad met het Staatsbewind wordt geïntensi-

veerdd door  de nieuwe vestigingsplaats van de Raad: op grond van artikel 1 Ir  1804 verhuist de Raad 

vann Amsterdam naar  Den Haag.127 Dit wekt de indruk dat de positie van de Raad ten opzichte van het 

Staatsbewindd verder  wordt verzwakt Zoals dadelijk zal blijken, doet een ander  artikel uit de nieuwe 

Instructi ee iets af aan die indruk . 

Dee werkzaamheden van de Raad worden in de artikelen 1 en 13 Ir  1804 beschreven. De relevante 

delenn van deze artikelen luiden: 

1.. (...) De werkzaamheden van den Raad zullen zijn betrekkelijk : 
1°.. Tot de Regeeringe op de Bezittingen en Etablissementen van de Republiek in Asia (...). 
2°.. Tot de Justitie en Policie, en in het algemeen specteerende de bewaringe der  Rust Vrede, Veilig-
heidd en goede Orde, in dezelve Bezittingen en Etablissementen. (...) 
13.. De Raad zal zorgen, dat de Voorschriften en de Instellingen van dit Charter  [van 1804], zoo wel 
hierr  te Lande, als in de Bezittingen van den Staat snptelijk worden opgevolgd. 
Tenn dien einde zal de Raad, uit naam van het Staatsbewind, echter  ondergeschikt en verantwoordelijk 
aann hetzelve, hebben en uitoeffenen het algemeen Gezag en Bestuur  over  de Bezittingen (...) behoord 
hebbendee aan de voormalige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie (...). En zal dit Gezag zich 
uitstrekken,, (...) tot het Staatkundige, Huishoudelijke, Justitieele en Finantieele (...). 

1255 Zie de Notulen van het Staatsbewind der  Bataafsche Republiek, maart 1804, p. 103-7, voor  de tekst van de 
Instructie. . 

1266 Zie Stapel (1933), p. 436-45 voor  de verschillen tussen het ontwerp-charter  van 31 augustus 1803 en het 
Charterr  van 1804. 

1377 Zie Mijer  (1848), p. 157-8 voor  de beweegredenen voor  de verhuizing in het rapport van de commissie. 
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Dee Raad behoudt dus uitgebreide bevoegdheden, die het maken van regelgeving (vallende onder 

'politie')) met zich meebrengen. Hij blijf t echter verantwoordelijk en ondergeschikt aan het Staatsbe-

wind.. Wat dit inhoudt, wordt uit andere artikelen van de Instructie duidelijk: 

12.. Tot grondslag van zijne Besluiten en Verrichtingen, zal de Raad nemen het Charter tot vestiging 
vann de Regeering en het Bestuur der Asiatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek; - tot betere 
administratiee van de Justitie in dezelve; (...). 
16.. (...) De Raad zal (...) jaarlijks (...) aan het Staats-Bewind doen overbrengen het Verslag (...) van de 
Besluitenn van Aanbelang, welke door den Raad, in het jongstafgelopen jaar, zijn genomen geworden. 
Tee gelijker tijd zal dezelve aan het Staats-Bewind kennisse geven van de maatregelen van aangelegen-
heid,, welke de Raad van voornemen is verder, tot welzijn, zoo wel van het Moederland, als van de 
Asiatischee Colonien (...) in 't werk te stellen. 

Eventuelee regelgeving door de Raad gemaakt, moet zich houden aan het kader dat door het Charter is 

aangegevenn (12 Ir 1804). Bovendien is de door de Raad gemaakte regelgeving aan controle van het 

Staatsbewindd onderhevig (16 Ir 1804). Op dit laatste punt is echter een verschil met de vorige Instructie 

tee constateren, waardoor de Raad juist een wat zelfstandiger positie tegenover het Staatsbewind lijk t te 

krijgen.. De Instructie van 1800 gaf het Staatsbewind de bevoegdheid door de Raad voorgestelde 

maatregelen,, waaronder regelgeving, naar believen te veranderen. Artikel 16 Ir 1804 kent het Staatsbe-

windd die bevoegdheid niet langer toe.128 

Voorr de praktijk van het vaststellen van regelgeving voor Oost-Indië door de Raad is deze enigszins 

veranderdee positie niet erg belangrijk: de Raad heeft gedurende zijn bestaan (1800-1806) zowel onder 

dee oude als onder de nieuwe Instructie weinig en niet al te belangrijke regelgeving voor Oost-Indië 

gemaakt.. Enkele voorbeelden van regelgevende activiteiten van de Raad betreffen de vaststelling van 

eenn 'Reglement voor passagiers aan boord van uit Nederland naar Batavia vertrekkende schepen' in 

1801,, van een 'Reglement voor de uniformen van de zeeofficieren in dienst van den Raad der Aziati-

schee bezittingen en etablissementen der Bataafsche republiek' in 1802, van 'Voorschriften nopens het 

ontvangenn te Batavia en het ongeopend naar de buiten-kantoren doorzenden van uit Nederland aang-

evoerdee kisten met manufacturen' in 1802, en van een 'Voorschrift nopens gelden, ter Weeskamer 

berustendee "voor welke zig niemand heeft aangemeld'" eveneens in 1802.129 

Belangrijkerr dan de bepalingen over de Raad, die in 1806 is opgeheven en geen blijvende invloed op 

hett karakter van het koloniale staatsrecht heeft gehad, is wat het rapport en het ontwerp-charter van 

18033 en het Charter van 1804 bepalen over de positie van de Indische regering ten opzichte van de 

l2gg Het voert te ver om als Kiers, p. 47 te stellen dat de Raad hiermee 'zijn oude [?] zelfstandigheid' terug-
krijgt.. Het is namelijk maar de vraag of de Raad in de praktijk veel ruimte van het Staatsbewind zal krijgen. 
Bovendienn is er altijd nog artikel 19 Ir 1804, dat het Staatsbewind het recht verleent 'om in deze Instructie 
zoodanigee ampliatie en verandering te maken, als hetzelve zal oordeelen te behooren'. Zie Van Berckel, p. 128-
2044 voor de verhouding tussen het Staatsbewind en de Raad in de praktijk, vanaf de installatie van de Raad in 
meii  1800 tot zijn opheffing per 1 augustus 1806. 

1299 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XIII , p. 410,440, 537 en 538. 
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regelgevendee en besturende organen in het moederland en over  de samenstelling en de bevoegdheden 

vann de Indische regering.130 Het uitgangspunt inzake de positie van de Indische regering ten opzichte 

vann de organen in het moederland staat in het rapport , en bevestigt wat tn artikel 853 van het 'dikk e 

boek''  te lezen viel. In het rapport wordt namelijk als 'voorname vereischte van dit nieuw Bestuur' 

gesteld d 

datt  hetzelve met alle noodige magt worde bekleed, om in zulke verre afgelegene Gewesten, de Opper-
magtt  van het Bataafsche Volk, door  hetzelve wordende uitgeoefend, behoorlijk te doen eerbiedigen, al 
datt  geene te verrichten, wat strekken kan tot bevoordeling van de wettige belangen van den Staat, tot 
behoudd en beveiliging der  Asiatische Bezittingen, en tot vermeerdering van derzelver  bloeij  en 
welvaart;;  doch ook, dat hetzelve ten vollen ondergeschikt zij aan den Asiatischen Raad, en gebragt 
wordeworde onder eene gestrenge verantwoordelijkheid, wegens alle deszelfs verrichtingen.™ 

Dee Indische regering heeft dus uitgebreide bevoegdheden, waaronder  zoals nog zal blijke n ook regelge-

vende.. Ze is echter  ondergeschikt en verantwoordelijk aan een orgaan in het moederland, de Raad.132 

Ditt  beginsel wordt uitgewerkt in artikel 2 Ch 1804. Daarin wordt gesteld: 

2.. (...) De Hoge Regeering van Indien is aan hem [= de Raad] rekenschap en verantwoording schuldig 
vann alle hare verrichtingen, aangaande de Policie en Civiele Regeering, mitsgaders de Finantien, 
Goederenn en Domeinen van de Bataafsche Republiek in Asia (...). (...) 
Dee Raad is bevoegd omtrent alle de voorschrevene onderwerpen (...) zoodanige orders te stellen, en 
bevelenn aftevaardigen, als hij  zal oordeelen, ten algemeenen nutte te behooren, mids aan den inhoud 
vann dit Charter  of aan de byzondere bevelen van het Staatsbewind met contrarieerende; en [is] de 
Hogee Regeering van Bataafsch Indien (...) gehouden, alle zoodanige bevelen te gehoorzamen, te 
executeerenn en te doen executeeren.133 

Dee samenstelling van de Indische regering is dezelfde als ten tijd e van de VOC-periode. Uit de artike-

lenn 5 en 6 Ch 1804 blijk t dat ze bestaat uit een gouverneur-generaal en enkele raden van Indië: 

5.. Het hoogste Uitvoerend Gezag over  alle Bezittingen, Forten, Comptoiren, Plaatsen en Ambtenaren 
vann den Staat, in Asia, zal gevestigd zijn in den Persoon van den Gouverneur-Generaal van Bataafsch 
Indien,, die tevens zal zijn Opperbevelhebber  over  de Land- en Zee-magt van den Staat, beoosten de 
Kaapp de Goede Hoop; (...). 
6.. Hij  zal, in het beleid der  zaken van Policie en Civiele Regeering, geadsisteerd zijn door  drie 
Ordinair ee en twee Extraordinair e Raden, welke (...) met den Gouverneur-Generaal, uitmaken het 
Lichaamm van de Hoge Regeering van Bataafsch-Indien aan welke het beleid over  alle zaken, de Policie 
enn Civiele Regeering aangaande, is opgedragen (...).134 

Uitt  de artikelen 7-13 Ch 1804 blijk t dat de leden van de Indische regering worden benoemd door  de 

130130 Zie Mije r  (1848), p. 159-99 (vooral p. 159-66) voor  de relevante opmerkingen in het rapport . De artikelen 
5-366 van het ontwerp-charter  gaan over  de bevoegdheden van de Indische regering. Blijkens Stapel (1933), p. 
436-77 zijn deze artikelen met wijzigingen van ondergeschikt belang overgenomen in bet Charter  van 1804. 

1311 Mijer  (1848), p. 160. Mij n cursivering. 
1322 En natuurlij k via de Raadd aan het Staatsbewind. 
1333 Mijer  (1848), p. 226. 
1344 Mije r  (1848), p. 227. Bij  deze twee artikelen valt overigens op dat de precieze verhouding tussen de 

gouverneur-generaall  en de raden van Indie niet duidelij k is omschreven. Er  is niet bepaald welk deel van het 
'hoogstee Uitvoerend Gezag' valt onder  'zaken van Policie en Civil e Regeering' en welk deel niet. inzake een 
uitvoerendee bevoegdheid die niet valt onder  die zaken, is de gouverneur-generaal niet gebonden aan de raden. 
Vergelijkk  Oranje, p. 219 voor  deze kwestie. 
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uitvoerendee macht in het moederland. Dit is in overeenstemming met het feit dat Oost-Indië als staats-

bezitt wordt gezien, en met het feit dat de Indische regering ondergeschikt is aan organen in het moeder-

land.. Op grond van artikel 8 Ch 1804 worden alle 'vacatures, welke zullen voorvallen in de bediening 

vann Gouverneur-Generaal (...) door het Staatsbewind der Bataafsche Republiek vervuld'; de Raad van 

Aziatischee bezittingen zal 'eenige geschikte persoonen tot die bediening' aan het Staatsbewind voordra-

gen'.1355 De benoeming van de raden van Indië geschiedt op grond van artikel 13 Ch 1804 ook door het 

Staatsbewind,, na een voordracht van de Raad van Aziatische bezittingen.136 

Dee bevoegdheden van de Indische regering zijn uitgebreid, zo is al gebleken uit de artikelen 2, 5 en 

66 Ch 1804. Ze bestrijken 'de Policie en Civiele Regering, mitsgaders de Finantiën', en behelzen mede 

dee bevoegdheid tot het maken van regelgeving. Deze bevoegdheid komt aan de orde in het hierboven al 

genoemdee artikel 6 Ch 1804, waarin wordt vermeld dat aan de Hoge Regering 

hett beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen met volle magt 
enn autoriteit, om, daaromtrent, zoodanige Wetten, Reglementen en Ordonnantien te maken, te promul-
geerenn en te doen executeeren, als zij, ten meesten nutte van den Staat, en deszelts Asiatische Bezit-
tingen,, zullen oordeelen te behooren, mits aan den inhoud van dit Charter niet contrariëerende, 
directelijkdirectelijk noch indirectelijk. 

Dee Indische regering is daarmee als voorheen aanvullende regelgever, maar veel sterker dan voorheen 

gebondenn aan het kader dat is opgesteld door het Staatsbewind, de hoogste regelgever voor de koloniën. 

Omm te waarborgen dat de regelgeving die de Indische regering uitvaardigt overeenstemt met de inhoud 

vann het Charter van 1804, is er natuurlijk de controle door de Aziatische Raad, op grond van artikel 2 

Chh 1804. 

Overr de bevoegdheidsverdeling binnen de Indische regering stelt het rapport dat de gouverneur-

generaall  als 'Hoogst Uitvoerend Gezag' aan het hoofd der zaken staat.138 Het Charter neemt deze 

formuleringg over, en noemt de raden van Indië de assistenten van de gouverneur-generaal. Hoewel de 

positiee van de raden ten opzichte van de Instructie van 1650 met dergelijke formuleringen enigszins is 

verbeterd,, blijf t de gouverneur-generaal tegenover de raden wel vrij sterk.139 Dit blijkt uit verscheidene 

artikelenn van het Charter. 

Zoo vermeldt artikel 16 Ch 1804 dat als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen 

staken,, 'die van den Gouverneur-Generaal voor twéé [zal] worden gerekend'.140 Dit heeft betrekking op 

1355 Stapel (1933), p. 436. 
1366 Zie Mijer (1848), p. 229 en Stapel (1933), p. 436-7. 
1377 Mijer (1848), p. 227. Mijn cursivering. 
I3**  Mijer (1848), p. 163; zie p. 162-6 voor de positie vann de gouverneur-generaal en de raden van Indie. 
1399 In de Instructie van 1650 werd de gouverneur-generaal omschreven als het 'Opperhoofd', dat de raden van 

Indiëë hadden te 'volgen en believen*. De formulering in artikel 6 Ch 1804 doet eerder denken aan artikel 3 van 
dee Instructie van 1617, waar de raden van Indie assistenten van de gouverneur-generaal worden genoemd. 

1400 Mijer (1848), p. 230. Deze formulering doet denken aan artikel 5 van de Instructie van 1617. 

90 0 



'all ee zaken, waarover  bij  den Gouverneur-Generaal en de Raden zal worden geraadpleegd',141 dus ook 

opp de regelgevende bevoegdheid van de Indische regering. Artike l 24 Ch 1804 gaat nog verder. Dit 

artikell  bepaalt dat de gouverneur-generaal bevoegd is tegen het meerderheidsstandpunt binnen de Hoge 

Regeringg in te gaan 

tenn einde de Uitvoerende Magt, van wegens den Staat in Indien, het noodige vermogen bezitte, om in 
gevallenn van groote aangelegenheid, en betreffende het welvaren van de Bataafsche Republiek, ofte 
hett  behoud barer  Bezittiggen [sic], met nadruk en spoed daar  voor  te kunnen waaken.142 

Tijdenss beraadslagingen in de Hoge Regering over  maatregelen of voorstellen, zo vervolgt het artikel , 

waarbij j 

dee Gouverneur-Generaal oordeelen zal, dat de belangen der  Bataafsche Republiek, of de veiligheid, of 
hett  behoud van eenige Bezittingen van den Staat in Indien, wezenlijk zijn betrokken (...) [zal] de 
Gouverneur-Generaall  de magt (...) hebben het Besluit op te maken, overeenkomstig zijn bijzonder 
gevoelen,gevoelen, welk Besluit van dezelfde kracht en waarde zal zijn, als ware het met éénstemmigheid of 
meerderheidd genomen.143 

Overigenss is deze bevoegdheid wel aan bepaalde beperkingen onderhevig. Zo is een extra overleg met 

dee raden vereist als de gouverneur-generaal van deze bevoegdheid gebruik wil maken. Daarnaast zijn 

opp grond van de artikelen 25 en 36 Ch 1804 bepaalde besluiten, zoals het opleggen van belastingen en 

hett  capituleren voor  de vijand, van de bevoegdheid uitgezonderd.144 

Samenvattendd levert het nieuwe systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniënn dat naar  voren komt uit de Staatsregeling van 1801, de Instructies voor  de Raad van 1800 en 

1804,, en het Charter  van 1804 een stelsel op met drie regelgevers, die in een hiërarchische verhouding 

tott  elkaar  staan. De voornaamste verschillen met het vorige stelsel, dat op de Staatsregeling van 1798 en 

dee Instructi e voor  de Raad van 1800 is gebaseerd, zijn dat de wetgevende macht nu (waarschijnlijk ) 

geenn regelgeving voor  Oost-Indië vaststelt en dat er  duidelijk e voorschriften zijn over  de plaats van de 

Indischee regering in het stelsel.145 

Hett  hoogste regelgevende orgaan in het nieuwe stelsel is de uitvoerende macht in Nederland, het 

Staatsbewind.. De regelgeving van dit orgaan neemt logischerwijs niet de vorm aan van wetten - ook 

onderr  de Staatsregeling van 1801 kunnen wetten alleen door  de wetgevende macht worden gemaakt. 

Dezee regelgeving omvat op grond van artikel 48 Sr  1801 een Charter, dat het kader  vormt waarbinnen 

dee overige regelgeving zich beweegt en waaraan de overige regelgevers zich hebben te houden. Het 

1411 Mijer  (1848), p. 230. 
1422 Mijer  (1848), p. 233. 
1433 Mijer  (1848), p. 233-4. Mij n cursivering. 
1444 Zie Mijer  (1848), p. 234 en 238. 
1455 De vage formulering van artikel 48 Sr  1801 maakt het noodzakelijk een slag om de arm te houden inzake 

hett  bestaan van regelgevende bevoegdheden van het Wetgevend Lichaam voor  de koloniën. 
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Staatsbewindd stelt ook de nieuwe Instructie voor de Raad vast. 

Hiermeee is meteen de tweede regelgever voor de koloniën genoemd: de Raad van Aziatische 

bezittingenn en etablissementen. Deze is ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind. Hij 

heeftt op grond van artikel 10 Ir 1800 en op grond van de artikelen 1 en 13 Ir 1804 regelgevende 

bevoegdheden.. De regelgeving die door de Raad wordt gemaakt, is onderworpen aan de controle van 

hett Staatsbewind. 

Tenn slotte is er de Indische regering als derde regelgever voor de koloniën. Ze is ondergeschikt en 

verantwoordelijkk aan de Raad (2 Ch 1804). De Indische regering heeft regelgevende bevoegdheden, 

maarr de door haar vastgestelde regelgeving is onderworpen aan de controle van de Raad (2 en 6 Ch 

1804).. De Raad moet onder meer nagaan of de regelgeving in overeenstemming is met het Charter. 

Dee Indische regering heeft nog steeds, net als in de VOC-periode, uitgebreide regelgevende be-

voegdheden.. Hiervoor is al gebleken dat ook aan haar samenstelling en haar interne bevoegdheidsver-

delingg niet veel is veranderd. Toch is met het rapport en het ontwerp-charter van 1803 en het Charter 

vann 1804 althans in theorie - zoals zal blijken is het Charter van 1804 nooit in werking getreden - wel 

hett een en ander veranderd aan de positie van de Indische regering. De veranderingen tonen alle dat de 

Bataafsee overheid streeft naar een sterke greep op het staatsbezit Oost-Indië: 

 er is een duidelijke hiërarchische verhouding tussen de verschillende bestuursorganen, waarbij de 

Nederlandsee organen uiteindelijk de dienst uitmaken; 

 de benoeming van alle leden van de Hoge Regering, ook van die van de Raad van Indië, is uiteinde-

lij kk een zaak voor het hoogste bestuursorgaan in Nederland (in casu het Staatsbewind); 

 de regelgeving voor de koloniën wordt gemaakt door Nederlands overheidsorganen als hogere 

regelgeverss en door een Indisch overheidsorgaan als aanvullende regelgever; hierbij is de aanvullen-

dee regelgever strikt gebonden aan de kaders die de Nederlandse regelgevers hebben aangegeven. 

2.2.2.22 De Staatsregeling van 1805 en het Regeringsreglement van 1806 

Nett als de Staatsregeling van 1798 roept ook die van 1801 onvrede op in de Bataafse Republiek. De 

invloedrijkstee ontevredene is echter Napoleon die in september 1804 tijdens overleg met Schimmelpen-

ninck,, de gezant van de Bataafse Republiek in Frankrijk, radicale veranderingen in de constitutie 

verlangtt en de laatste vraagt daarover nadere aanbevelingen te doen.146 In februari 1805 komt Schim-

melpenninckk met een ontwerp dat Napoleons goedkeuring verkrijgt. Het Wetgevend Lichaam besluit 

daaropp op 25 maart 1805 het ontwerp aan het Bataafse volk ter goed- of afkeuring voor te leggen, 

1466 Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) is vanaf 1785 advocaat te Amsterdam met patriottische 
sympathieën.. Later is hij lid van de Nationale Vergadering (1796-1797), ambassadeur in Parijs (vanaf 1798), 
ambassadeurr in Londen (1802-1803), ambassadeur in Parijs (1803-1805) en raadspensionaris (1805-1806). 
Tijdenss de inlijving bij Frankrijk is hij lid van de Senaat te Parijs. Onder Willem I is hij Eerste-Kamerlid. 
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waarbijj  een paar dagen later blijkt dat er over een ondeelbaar complex van drie punten wordt gestemd. 

Wiee vóór het ontwerp van staatsregeling stemt, stemt ook vóór de benoeming van Schimmelpenninck 

tott eerste raadspensionaris (over welk ambt hierna meer) en vóór diens bevoegdheid om de ontwerp-

staatsregelingg in werking te brengen en daartoe voor de eerste maal de leden van het Wetgevend 

Lichaamm te benoemen. De volksstemming wordt op 16 april 1805 gehouden. Van de 353.322 stemge-

rechtigdenn stemmen 14.903 voor en 136 tegen het ontwerp, dat vervolgens op 26 april 1805 door het 

Staatsbewindd wordt afgekondigd en op 29 april 1805 in werking treedt.147 

DeDe Staatsregeling van 1805 

Inn de nieuwe Staatsregeling wordt het ledental van het 'Wetgevend Ligchaam' teruggebracht naar 19 

(188 Sr 1805). De plaats van het Staatsbewind wordt ingenomen door een raadspensionaris, die in het 

vervolgg door het Wetgevend Lichaam zal worden gekozen (38 en 39 Sr 1805). 

Hett systeem van bevoegdheidsverdeling in de nieuwe grondwet wijkt niet af van dat van de Staats-

regelingg van 1801. De raadspensionaris heeft de uitvoerende macht (38 en 51 Sr 1805), die niet alleen 

individuelee uitvoeringshandelingen omvat, maar ook het vaststellen van meer gedetailleerde, onderge-

schiktee regelgeving. Ook heeft de raadspensionaris het uitsluitend recht wetsvoorstellen in te dienen 

(26,, 27, 45 en 46 Sr 1805). Het Wetgevend Lichaam stelt de wetten vast, zonder het recht van amende-

mentt te hebben (17, 26 en 27 Sr 1805). Zoals onder de Staatsregeling van 1801 is het Wetgevend 

Lichaamm er eigenlijk alleen om de voorstellen van de uitvoerende macht goed of af te keuren. De 

raadspensionariss heeft dan ook feitelijk deel aan het vaststellen van wetgeving. Artikel 43 Sr 1805, dat 

bepaaltt dat de raadspensionaris in geen geval enige wetgevende macht uitoefent, is niet meer dan een 

beperkingg in schijn.14* 

Inn enkele 'schetsontwerpen' van de Staatsregeling van 1805 zijn bepalingen over de koloniën te 

vinden,1499 maar Schimmelpenninck wilde op koloniaal terrein 'ongaarne de handen (...) gebonden 

hebben'.1500 De Staatsregeling van 1805 bevat daarom geen speciaal over de koloniën handelende 

artikelen,, zodat over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën in de Staatsrege-

lingg niets te vinden is. Uit het systeem van de nieuwe Staatsregeling blijkt echter dat de plaats van het 

Staatsbewind,, met al zijn bevoegdheden, is ingenomen door de raadspensionaris. Daarom kan aangeno-

menn worden dat de regelgevende bevoegdheden die het Staatsbewind op koloniaal terrein had nu bij de 

raadspensionariss berusten. Deze bevoegdheden zijn echter niet grondwettelijk ingeperkt: het ontbreken 

vann koloniale artikelen in de Staatsregeling van 1805 laat 'den raadspensionaris geheel vrij ten aanzien 

1477 Zie De Gou (1997), p. K-XDC en Schama, p. 529-41,544-5 voor uitgebreidere behandelingen. 
1488 Zie Van der Pot (1916), p. 77 en p. 74-5. 
1499 Zie De Gou (1997), p. 78,133,136 en 161. 
1500 De Gou (1997), p. 246. 
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vann de koloniën'. 

HetHet Regeringsreglement van 1806 

Dee eerste belangrijke maatregel van Schimmelpenninck op koloniaal gebied is in augustus 1805 de 

intrekkingg van het Charter van 1804, niet via een formeel intrekkingsbesluit maar bij mondelinge 

mededeling.. Deze maatregel wordt op 11 november 1805 gevolgd door de benoeming van twee 

commissarissen-generaal,, bestuurders voor Oost-Indië die met buitengewone macht zijn bekleed en zijn 

geplaatstt boven de Indische regering, inclusief de gouverneur-generaal.152 De commissarissen-generaal 

zijnn C.H. van Grasveld en C.T. Elout, van wie de eerste tegelijkertijd tot gouverneur-generaal wordt 

benoemd.1""  Het zijn nieuwkomers in de koloniale politiek, van wie de opvattingen op koloniaal terrein 

niett bekend zijn in Oost-Indië: Schimmelpenninck durfde het niet aan al te duidelijk vooruitstrevende 

bestuurderss naar het in deze periode zeer conservatieve Batavia te sturen.154 Hun taak zal onder meer 

zijnn een nieuw te maken Regeringsreglement voor Oost-Indië aldaar in te voeren.155 

Schimmelpenninckk benoemt vervolgens een commissie van drie, bestaande uit Nederburgh en twee 

anderee leden van de Aziatische Raad. De commissie moet in overleg met de commissarissen-generaal 

eenn 'Concept-Reglement op het beleid der Regeering en het Justitiewezen en den handel op en in de 

Aziatischee Bezittingen van de Bataafsche Republiek' opstellen. De commissie voltooit haar werkzaam-

hedenn op 28 november 1805 en zendt de volgende dag een ontwerp voor een Regeringsreglement aan 

Schimmelpenninck.. Het ontwerp gaat vergezeld van concept-instructies voor de commissarissen-

generaal,, voor de gouverneur-generaal en voor het Hoge Gerechtshof van Bataafs Indië. 

Opp 27 januari 1806 stelt Schimmelpenninck bij geheim besluit een 'Reglement op het beleid der 

Regeringg en het Justitiewezen en den handel op en in de Aziatische bezittingen der Bataafsche Repu-

bliek'' vast dat in sterkere mate dan het concept-reglement teruggrijpt op het Charter van 1804. Op 

1511 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 11. Zie ook De Gou (1997), p. 246, en Pekelharing, p. 45. 
1522 Zie Schift; p. 382-3 voor de tekst van het benoemingsbesluit. Het is niet voor het eerst dat commissarissen-

generaall  naar Oost-Indië zijn gezonden. De VOC heeft vanaf 1678 enkele malen commissarissen-generaal naar 
Indiëë gezonden, voor het laatst in 1791 (zie paragraaf 2.3). Ook koning Willem I heeft commissarissen-generaal 
benoemd,, voor het laatst in 1832 (zie hoofdstuk 3). Een dergelijke benoeming is daarna niet meer voorgekomen, 
enn vanaf de inwerkingtreding van het Regeringsreglement van 1854 tot het eind van de in dit boek behandelde 
periodee niet meer mogelijk (zie hoofdstuk 4). 

1533 Charles Henri van Grasveld (1766-1841) is onder meer lid van de Nationale Vergadering (1795-1798), 
voorlopigg secretaris van het Intermediair Bestuur van de Bataafse Republiek (1798-1801), ambassadeur in 
Portugall  (1801-1805), commissaris-generaal (1805-1806) en lid van het Amortisatiesyndicaat (1823-1840). 
Comeliss Theodoras Elout (1767-1841) is vanaf 1795 werkzaam in hoge rechterlijke functies, en vervolgens 
commissaris-generaall  (1805-1806). Onder Lodewijk Napoleon wordt hem de opstelling van een Crimineel 
Wetboekk opgedragen en is hij lid van de Staatsraad. Hij is lid van de grondwetscommissies van 1814 en 1815, 
commissaris-generaall  in Indië (1816-1819), minister van financiën (1821-1824), en van koloniën (1824-1829). 

1544 Zie Schutte (1976), p. 157. 
1555 Blijkens Van Berckel, p. 185 wilde Schimmelpenninck geen Charter. Hij beschouwde een Charter als een 

onveranderlijkee grondwet. Een reglement daarentegen was naar zijn idee makkelijk te wijzigen. 

94 4 



diezelfdee dag stelt hij  ook de Instructies vast voor  de commissarissen-generaal, voor  de gouverneur-

generaall  en voor  het Hoge Gerechtshof.136 

Dee maatregelen die Schimmelpenninck op koloniaal terrein neemt, betreffen de organen in Oost-

Indië.. De structuur  van het bestuur  over  Oost-Indië in Nederland blijf t bij  het oude. Hoewel Schimmel-

penninckk heeft overwogen om de Aziatische Raad te vervangen door  een minister, blijf t deze Raad 

bestaann en blijf t de Instructi e voor  de Raad van 1804 van kracht.157 Wel is de Raad nu natuurlij k niet 

meerr  ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind, maar  aan de raadspensionaris. 

Mett  zijn maatregelen op koloniaal terrein beoogt Schimmelpenninck de in 1806 bestaande structuur 

vann bestuur  en handel in Oost-Indië, die nog steeds op VOC-beginselen is gebaseerd (zie paragraaf 2.3 

vann dit hoofdstuk), ingrijpend te veranderen.15*  Dit blijk t uit de open brieven waarmee kennis wordt 

gegevenn van de benoeming van Van Grasveld en Elout tot commissaris-generaal en uit de instructie 

voorr  de commissarissen-generaal. Artike l 1 leg 1806 verleent hun 'de hoogste magt en authoriteit in 

allee de Bezittingen van den Staat'  in Oost-Indië.159 Die macht en autoriteit moeten ze blijkens de open 

brievenn gebruiken om in een periode van driejaar 

allee de bestaande Collegiën van Bestuur  en alle hoge en lage ambtenaren, voor  zoverre derzelver 
gezagg en bedieningen met de nieuwe wijze van Bestuur  mogten strijdi g bevonden worden, te ontbin-
den,, dezelve door  andere inrigtingen te doen vervangen, alle openvallende bedieningen dadelijk te 
vervullenn en in het algemeen alle zodanige middelen te bezigen, als tot beter  bestuur  der  Politie, 
Justitiee en Commercie, overeenkomstig onze bedoeling dienstig zijn.160 

Tweee artikelen in de Instructi e voor  de commissarissen-generaal waaruit hun vergaande bevoegdheden 

duidelij kk  naar  voren komen zijn de artikelen 7 en 56 leg 1806. Zo moeten alle ambtenaren provisioneel 

hunn werkzaamheden voortzetten, totdat de commissarissen-generaal daaromtrent nader  beschikken (7 

legg 1806), en hebben de commissarissen-generaal de bevoegdheid alle middelen ter  invoering van de 

nieuwee bestuursvorm te gebruiken, zolang deze niet strijden met de inhoud van het regeringsreglement 

enn van hun instructie (56 leg 1806). 

Schimmelpenninckss stelsel verschilt maar  weinig van het stelsel dat is ontwikkeld in het rapport en 

hett  ontwerp-charter  van 1803 en het Charter  van 1804. De voornaamste verschillen liggen op het 

terreinn van het bestuur  over  de inheemse bevolking. Schimmelpenninck is in zijn Regeringsreglement -

1566 Zie Van Berckel, p. 180-94 en Schiff, p. 382-9 voor  de totstandkoming van het Regeringsreglement. Zie 
Schiff,, p. 390-481 voor  de tekst van het Regeringsreglement, van de genoemde instructies, en van een nadere 
geheimee instructie voor  de commissarissen-generaal en de gouverneur-generaal. 

1577 Zie Van Berckel, p. 180. 
I5**  Zie ook Schutte (1976), p. 157-8. 
1599 Schiff, p. 419. 
1600 Schiff; p. 384. In de open brieven wordt gesproken over  drie jaar  omdat de commissarissen-generaal op 

grondd van de artikelen 57-61 leg 1806 niet langer  dan drie jaar  in functie mogen blijven. Daarna zal Elout 
terugkerenn naar  Nederland, terwij l Van Grasveld uitsluitend als gouverneur-generaal in functie blijft . 
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datt pas zal gaan gelden als de commissarissen-generaal hun functie hebben neergelegd - in iets sterker 

matee begaan met het lot van deze bevolking, zonder overigens van de wingewest-idee af te stappen.161 

Zoo wilde artikel 56 Ch 1804 het lot van de inheemse bevolking verbeteren en verzekeren. Artikel 48 Rr 

18066 wil hetzelfde, maar daarnaast welvaart en voorspoed onder de inheemse bevolking verzekeren, en 

misbruikenn bij de herendiensten voorkómen. Bij dit alles moet echter, aldus artikel 83 Rr 1806, steeds 

hett meeste belang van het Moederland in het oog gehouden worden. 

Dee artikelen 1-30 Rr 1806 gaan over de Indische regering. Ze komen in grote lijnen overeen met de 

artikelenn 5-36 Ch 1804. Artikel 2 Rr 1806 geeft de verhouding tussen de Raad en de Indische regering 

aan.. Net als onder het Charter van 1804 is de Indische regering ondergeschikt aan de Raad, al wordt dat 

woordd nu niet meer gebruikt: 

2.. (...) Deze Hoge Regering van Indien is aan den Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen 
rekeningg en verantwoording schuldig van alle hare verrigtingen aangaande de Policie en Civile 
Regering,, mitsgaders financiën, goederen en domeinen van de Bataafsche Republiek in Azia (...). (...). 
Dee gemelde Hoge Regering van Bataafsch Indien (...) [is] mitsdien gehouden te gehoorzamen te 
executerenn en te doen executeren alle zodanige orders als door voornoemde Raad omtrent alle de 
voorz.. onderwerpen (...) zullen worden gesteld.162 

Dee ondergeschikte relatie van de Indische regering ten opzichte van het moederland wordt ook duide-

lij kk uit artikel 9 Igg 1806: 

9.. De Gouverneur-Generaal zal niet vermogen, om welke redenen, of onder welk voorwendsel zulks 
zoudee mogen zijn, af te wijken, van hetgeen vastgesteld is bij het Reglement op het Beleid van de 
Regeringg (...).,63 

Dee artikelen in het Regeringsreglement over de samenstelling en de benoeming van de Indische 

regeringg zijn op minieme wijzigingen na gelijk aan de artikelen over deze kwesties in het Charter van 

1804.. De Indische regering bestaat uit een gouverneur-generaal en vijf raden van Indië, 'drie ordinaire 

enn twee extraordinaire' (1 en 2 Rr 1806). All e leden van de Indische regering worden benoemd door de 

uitvoerendee macht in het moederland, de raadspensionaris, na een opgave van 'enige daartoe geschikte 

personen'' door de Raad van Aziatische bezittingen (4, 7 en 9 Rr 1806).164 

Hett Regeringsreglement verleent de Indische regering net als het Charter van 1804 uitgebreide 

bevoegdheden,, waaronder de bevoegdheid tot het maken van regelgeving. Deze regelgevende bevoegd-

heidd is, ook al net als in het Charter van 1804, gebonden aan een kader dat is opgesteld door de hoogste 

regelgeverr in het moederland (in het geval van het Regeringsreglement de raadspensionaris). Artikel 2 

Rrr 1806 vermeldt dat aan de Indische regering 

hett beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regering aangaande, is opgedragen, met volle magt en 

Ziee ook Schutte (1976), p. 157-8. 
Schiff,, p. 392. 
Schiff,p.441. . 
Schiff,, p. 392. 
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autoriteitt om daaromtrend zoodaanige wetten, reglementen en ordonnantiên te maken, te promulgeren 
enn te doen executeren als zij ten meesten nutte van den Staat en deszelfs Aziatische Bezittingen zullen 
oordelenn te behoren, mits aan den inhoud van dit Reglement niet contrarieerende, directelijk noch 
indirectelijk.165 5 

Omm te waarborgen dat de regelgeving die de Indische regering uitvaardigt in overeenstemming is met 

dee inhoud van het Regeringsreglement van 1806, is er natuurlijk de controle door de Aziatische Raad, 

opp grond van artikel 2 Rr 1806. 

Dee bevoegdheidsverdeling binnen de Indische regering blijf t eveneens gelijk aan die in het Charter 

vann 1804. De gouverneur-generaal bezit het hoogste uitvoerend gezag (1 Rr 1806), de raden van India 

zijnn zijn assistenten (2 Rr 1806). Als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen 

staken,, telt de stem van de gouverneur-generaal dubbel (12 Rr 1806). Daarnaast heeft de gouverneur-

generaall  'in gevalle van grote aangelegenheid en betreffende het welwaren van de Bataafsche Repu-

bliekk ofte het behoud harer bezittingen' de macht tegen het meerderheidsstandpunt binnen de Indische 

regeringg in te gaan, en een besluit 'overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen' op te maken (20 Rr 

1806).166 6 

UitUit  het voorgaande blijkt dat het systeem van de verdeling van regelgevende bevoegdheden van de 

Staatsregelingg van 1805, de Instructie voor de Raad van 1804 en het Regeringsreglement van 1806, 

vrijwell  volledig overeenkomt met het systeem van de Staatsregeling van 1801, de Instructies voor de 

Raadd van 1800 en 1804 en het Charter van 1804. De verschillen die er zijn, zijn snel opgesomd. In het 

nieuwee systeem wordt de plaats van het Staatsbewind door de raadspensionaris ingenomen, en deze 

baseertt zijn hoogste regelgevende bevoegdheden niet meer op een grondwettelijk voorschrift. 

Voorr een samenvattend overzicht van het nieuwe stelsel van de verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn volstaat het daarom - met de zojuist genoemde verschillen in het achterhoofd - te verwijzen 

naarr wat over dit onderwerp is gezegd bij de behandeling van het Charter van 1804, en misschien ten 

overvloedee te vermelden dat de nieuwe elementen die al met het Charter van 1804 waren ingevoerd in 

hett Regeringsreglement van 1806 gehandhaafd blijven. 

2.2.22 J De Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 

Hett bewind van raadspensionaris Schimmelpenninck is van korte duur. In maart 1806 stelt de Franse 

ministerr van buitenlandse zaken Talleyrand de Bataafse secretaris van marine Ver Huell op de hoogte 

vann Napoleons verlangen dat Lodewijk Napoleon koning van Holland zal worden. Na enig verzet legt 

Schimmelpenninckk op 4 juni 1806 zijn ambt neer. De volgende dag bestijgt Lodewijk Napoleon de 

Schifi;; p. 391. 
Scruff,, p. 397. 
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troon,, na een 'verzoek' daartoe van een Nederlandse deputatie die sinds april 1806 in Parijs is, en treedt 

eenn aantal regelingen in werking als voorlopige grondwet. De regelingen zijn door Talleyrand opgesteld 

enn door het Groot Besogne op 28 mei 1806 bekrachtigd.167 Het gaat om het Tractaat van 24 mei 1806 

enn de Constitutionele Wetten, en om de bepalingen van de Staatsregeling van 1805 die met deze twee 

regelingenn niet strijdig zijn.168 Hieruit destilleren een commissie uit de Staatsraad en een commissie uit 

hett Wetgevend Lichaam een ontwerp-constitutie die op 21 juli 1806 wordt aanvaard door het Wetge-

vendd Lichaam en op 7 augustus 1806 als 'Constitutie voor het koningrijk Holland' wordt afgekondigd 

enn in werking treedt. Tegelijkertijd treedt in werking een 'Wet betrekkelijk tot onderscheidene algemee-

nee bepalingen' die, anders dan de grondwet, voor wijzigingen vatbare bepalingen bevat.169 

DeDe Constitutie van 1806 

Dee Constitutie van 1806 vervangt de raadspensionaris door een koning. De 'Kroon van Holland' zal 

bekleedd worden door Lodewijk Napoleon en zijn natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, 

bijj  orde van eerstgeboorte (19 Con 1806). Er is een 'Wetgevend Ligchaam' (51 Con 1806), dat uit 39 

ledenn bestaat (5 Wboab), en dat op een bij de wet te bepalen wijze zal worden gekozen (15 Con 1806). 

Hett systeem van bevoegdheidsverdeling in de nieuwe grondwet wijkt nauwelijks af van dat van de 

Staatsregelingenn van 1801 en van 1805. De koning heeft de uitvoerende macht, met de bestuurlijke en 

regelgevendee bevoegdheden die dat met zich meebrengt (26 Con 1806). Ook heeft hij het uitsluitend 

rechtt wetsvoorstellen in te dienen (31,40, 57 en 58 Con 1806). Het Wetgevend Lichaam stelt de wetten 

vast,, zonder het recht van amendement te hebben (57 en 58 Con 1806). 

Tochh is er één belangrijk verschil vergeleken met de Staatsregelingen van 1801 en 1805. Voor het 

eerstt namelijk wordt in een Nederlandse grondwet expliciet erkend dat de uitvoerende macht deelneemt 

aann de wetgeving. Dit blijkt uit artikel 51 Con 1806: 

51.. De Wet wordt in Holland vastgesteld door zamenstemming van den Koning en het Wetgevend 
Ligchaam.. (...) 

Tenn slotte moet nog gewezen worden op artikel 27 Con 1806. Zoals nog zal blijken zal dit artikel van 

belangg zijn voor de structuur van het koloniaal bestuur in Nederland. Het luidt: 

27.. Het Generaal Bestuur des Koningrijks is onder het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van 
Staat:: de Koning benoemt dezelve, en bepaalt hun getal en werkzaamheden. 

Dee Staatsregeling van 1798 kende 'Agenten' (92-96 Sr 1798), de Staatsregelingen van 1801 en 1805 

1677 Het Groot Besogne bestaat uit de leden van het Wetgevend Lichaam, de leden van de Staatsraad, en de 
secretarissenn van staat (ministers) onder Schimmelpenninck. 

1688 Zie Van Hasselt, p. 143-52 voor het Tractaat en de Constitutionele Wetten. 
1699 Zie De Gou (1997), p. XX-XXXV I en Schama, p. 557-566 voor uitgebreidere behandelingen. 
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'Secretarissenn van Staat'  (32-33 Sr  1801; 47-48 Sr  1805).170 De op grond van deze artikelen benoemde 

agentenn en secretarissen van staat dienden de uitvoerende macht bij  het vervullen van zijn bestuursta-

kenn te assisteren. Daartoe kregen ze 'ieder  voor  zkh het oppertoezicht over  een „departement"  van het 

algemeenn bestuur',171 Ze waren daarbij  verantwoordelijk aan de uitvoerende macht en 'niet anders dan 

hogee ambtenaren, die hebben te handelen, overeenkomstig hetgeen hun wordt opgedragen'.172 Van een 

zelfstandigee verantwoordelijkheid voor  deze ambtenaren was geen sprake. In de Constitutie van 1806 is 

dee minister  de opvolger  van de agenten en van de secretarissen van staat. Hij  is dienaar  van de koning 

enn net als zijn voorgangers een hoge ambtenaar  zonder  zelfstandige verantwoordelijkheid, die doet wat 

dee koning hem opdraagt en alleen bevoegd is voor  zover  de koning hem bevoegdheden heeft toege-

kend.173 3 

Dee koloniale artikelen van de Constitutie van 1806 zijn te vinden in respectievelijk de afdeling 

'Algemeenee Bepalingen' en de afdeling 'Van den Koning' , en luiden: 

12.. De Regering der  Hollandsche Koloniën wordt door  bijzondere Wetten bepaald: de ontvangst en 
uitgavee der  Koloniën zullen beschouwd worden, als uitmakende een gedeelte der  ontvangst en uitgave 
vann den Staat 
36.. De Bestiering der  Koloniën, en van alles wat derzelver  innerlijk e Regering betreft, behoort bij 
uitsluitin gg aan den Koning. 

Uitt  de eerste zinsnede van artikel 12 Con 1806 valt, in combinatie met artikel 51 Con 1806, en met de 

tegenstellingg tussen 'Regering' in artikel 12 Con 1806 en 'innerlijk e Regering' in artikel 36 Con 1806, 

aff  te leiden dat de hoofdbeginselen van het koloniaal regeringsbeleid door  de koning en het Wetgevend 

Lichaamm samen bij  wet zullen worden vastgesteld.174 Zo is er  voor  het eerst sinds de Staatsregeling van 

17988 weer  expliciet een rol op koloniaal terrein weggelegd voor  de vertegenwoordigende macht. Van 

dezee rol moet men zich echter  niet te veel voorstellen. Omdat het systeem van bevoegdheidsverdeling 

inn de Constitutie van 1806 overeenkomt met dat van de Staatsregelingen van 1801 en 1805, is het 

Wetgevendd Lichaam er  eigenlijk alleen om wetsvoorstellen op koloniaal terrein die de koning indient 

goedd te keuren ofte verwerpen. 

Belangrijkerr  nog dan artikel 12 Con 1806 is artikel 36 Con 1806, dat het bestuur  over  de koloniën 

behandelt.. Met dit artikel wordt het bestuursstelsel opgeheven dat met de resolutie van 24 december 

1795,, de Staatsregeling van 1798, en de Staatsregeling van 1801 tot stand was gekomen. De centrale 

kenmerkenn ervan waren dat er  in het moederland een collegiaal bestuur  voor  de koloniën was (de 

,TOO Artike l 32 Sr  1801 maakte het mogelijk om uit maximaal drie leden bestaande Raden te benoemen in 
plaatss van secretarissen van staat Blijkens Seeker, p. 130 is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

1711 Oud (1967,1970), deel L p. 245. 
mm Oud (1967,1970), deel L p. 250. 
mm Zie ook Oud (1967,1970), deel I, p. 251, en Van Raalte (1950), passim. 
1744 Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 12-3. De tweede zinsnede van artikel 12 Con 1806 staat los van 

dezee kwestie. Het zorgt voor  een nauwere financiële band tussen het moederland en de koloniën. 
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Aziatischee Raad), en dat dit collegiale bestuur apart stond van het overige landsbestuur.175 

Hett bestuur van de koloniën en van de innerlijke regering van de koloniën ligt op grond van artikel 

366 Con 1806 echter in handen van de koning, 'de eenige besturende macht in den Staat'.176 Zowel van 

hett beginsel van collegiaal bestuur, als van het beginsel dat het bestuur over de koloniën apart staat van 

hett overige bestuur, is hiermee afstand gedaan. Bovendien heeft de koning dit bestuur 'bij uitsluiting', 

zodatt het volledig aan hem is om te bepalen hoe hij het wil organiseren. Het is daarom afhankelijk van 

dee koning of in het nieuwe stelsel nog een rol kan zijn weggelegd voor de Raad. 

Eenn verdere uitwerking van het nieuwe stelsel is in de Constitutie van 1806 niet te vinden. Deze 

uitwerkingg zal door Lodewijk Napoleon worden gegeven in een aantal koninklijke decreten en beslui-

tenn over de koloniën, die hierna behandeld zullen worden en waarvan de belangrijkste zijn: de Instruc-

tiee voor de directeur-generaal van 1806, de Instructie voor de gouverneur-generaal van 1807 en de 

Instructiee voor de gouverneur-generaal en de raden van Indië van 1807. De bevoegdheid tot het maken 

vann regelgeving voor de koloniën in de vorm van decreten en besluiten ontleent de koning aan de 

artikelenn 26 en 36 Con 1806: de koning heeft de uitvoerende macht, en heeft bevoegdheden op koloni-

aall  terrein, zodat hij bevoegd is om op koloniaal terrein regelgeving te maken die niet de vorm van een 

wett aanneemt. 

DeDe Instructie voor de directeur-generaal van 1806 

Lodewijkk Napoleon neemt de reorganisatie van de Nederlandse kant van het bestuur over de koloniën 

voortvarendd ter hand. Op 25 juni 1806 wordt bij koninklijk decreet het ambt van 'Directeur-Generaal 

voorr de zaken der Indien, en van den Koophandel' ingesteld.177 De directeur-generaal zal samenwerken 

mett de koning en dezelfde honneurs en bezoldiging als een minister genieten. De koning is tot de 

instellingg van het ambt van directeur-generaal overgegaan omdat het de Aziatische Raad 'tot bevorde-

ringg der belangen van het Rijk, [aan] genoegzame klem en eenheid' ontbreekt.178 Over de gevolgen van 

hett decreet voor de positie van de Raad worden geen mededelingen gedaan. 

Opp 6 juli 1806 wordt P. van der Heim bij koninklijk decreet benoemd tot 'Directeur-Generaal voor 

dee zaken der Indien en van den Koophandel'.179 De Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen 

1755 Wel is hiervoor gebleken dat het aparte collegiale bestuur in het moederland onder voortdurende controle 
stondd van het landsbestuur. 

1766 Pekelharing, p. 46. 
1777 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 75 van de besluiten van juni 1806. 
1788 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 75 van de besluiten van juni 1806. 
1799 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 50 van de besluiten van juli 1806. 

Pauluss van der Heim (1753-1823) is ten tijde van de Republiek secretaris van de admiraliteit te Rotterdam. Later 
iss hij directeur-generaal (1806) minister van koophandel en koloniën (1806-1807), minister van marine (1807-
1808),, minister van marine en koloniën (1808-1810). Onder Willem I wordt hij in 1815 verheven in de adelstand 
enn wordt hij lid van de Eerste Kamer. Zie Molhuysen, deel I, kolom 1055. 
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blijf tt  voorlopig bestaan. De Raad zal, aldus het decreet, 'onmiddellij k met hem [= de directeur-gene-

raal]]  werkzaam zijn , en zich gedragen naar  de ordres, door  hem aan dezelve te geven'.'80 De Raad 

wordtt  hiermee de ondergeschikte van de directeur-generaal. 

Bi jj  koninklij k decreet van 12 jul i 1806 wordt een 'provisionele Instructi e voor  den Directeur-

Generaall  over  den Koophandel en Koloniën' vastgesteld. De belangrijkste artikelen ervan luiden: 

1.. De omniddelijke werkzaamheden van den Directeur-Generaal, bestaan in het beleid van alles wat 
betrekkingg heeft tot de Regering, het Justitie-wezen, de Politie, en de beheering der  Finantiën en 
Domeinenn (...). 
4.. All e rapporten uit de Koloniën in de beide Indien, zullen gezonden worden aan den Directeur-
Generaal,, welke het vereischte antwoord daarop naar  herwaarts afvaardigt 
All ee orders en bevelen worden van zijnentwege, en uit zijnen naam, naar  de Koloniën in de beide 
Indienn ge€xpedieerA 
Inn zaken, echter, van aanbelang en van eene hooge en algemeene aangelegenheid, zal de Directeur-
Generaall  gehouden zijn, Ons daar  van, het zij  in Persoon, het zij  bij  geschrifte, verslag te doen, en niet 
vermogenn daaromtrent eenige bevelen aftezenden, zonder  alvorens onze welmeening daarop te hebben 
verstaan. . 
8.. Bijaldien de Directeur-Generaal eenige buitengewone voorzieningen mogt noodig oordeelen, met 
betrekkingg tot eenig point onder  zijne directie behoorende, of wanneer  hij  eenige nieuwe inrigtingen of 
maatregelenn voor  den welvaart der  Koloniën en Bezittingen mogt nuttig vinden, zal hij  Ons daartoe de 
vereischtee voorstellen doen. Hij  zal geene verandering van belang mogen toebrengen, noch aan de 
inrigtin gg en de bestaande directie van zaken (...), zonder  onze toestemming in een Decreet vervat, 
daartoee te hebben bekomen.m 

Dezee artikelen tonen wat 's konings bestuur  bij  uitsluitin g over  de koloniën betekent door  de werkver-

delingg tussen de koning en de directeur-generaal vast te leggen. De koning laat een groot deel van zijn 

bestuurlijk ee en regelgevende taken over  aan de directeur-generaal door  de directeur-generaal het beleid 

tee laten voeren over  de regering, het justftiewezen, de politi e en de financiën (1 Idg). Dit betekent onder 

meerr  dat de correspondentie met de koloniën door  de directeur-generaal wordt gevoerd, en dat alle 

orderss en bevelen uit het moederland door  hem en in zijn naam naar  Indi ë worden verstuurd (4 Idg). 

Hett  betekent echter  niet dat de directeur-generaal de in Nederland vastgestelde regelingen (niet in de 

vormm van een wet) en bestuurlijk e maatregelen voor  de koloniën zelf vaststelt. In zaken 'van aanbelang 

enn van eene hooge en algemeene aangelegenheid' houdt de koning de eindbeslissing aan zich (4 Idg). 

Onderr  dergelijke zaken vallen in ieder  geval veranderingen 'aan de inrigtin g en de bestaande directie 

vann zaken' (8 Idg). De directeur-generaal kan op dit terrein - dat niet van tevoren kan worden afgeba-

kendd - alleen voorstellen doen. Op die voorstellen beslist de koning bij  decreet (8 Idg). De directeur-

generaall  heeft het beheer  over  de dagelijkse gang van zaken, belangrijker  zaken heeft de koning aan 

zichh voorbehouden. 

Dee Instructi e voor  de directeur-generaal zegt niets over  de positie van de Raad. Wel wordt in artikel 

l ww 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland' , p. 50 van de besluiten van jul i 1806. 
1811 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland' , p. 89-90 van de besluiten van jul i 

1806.. Uit de considerans van het decreet blijk t dat de Instructi e door  de directeur-generaal en drie leden van de 
Raadd aan de koning is aangeboden. 
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99 Idg vermeld dat de directeur-generaal zal worden geassisteerd door 'eene Kamer van Koophandel, en 

eenee Kamer van Rekening, ieder bestaande uit drie Leden, en te Amsterdam resideerende'.1*2 Het lijk t 

err hierdoor op dat er voor de Raad geen enkele rol meer zal zijn weggelegd. 

Opp 29 juli 1806 stelt Lodewijk Napoleon twee belangrijke decreten voor de koloniën vast. Het eerste 

decreett zet overeenkomstig artikel 27 Con 1806 'de generale directie van Koophandel en Koloniën' om 

inn een ministerie van koophandel en koloniën. De directeur-generaal zal voortaan 'Minister van 

Koophandell  en Koloniën' zijn.1*3 De verhouding tussen de koning en de minister is gelijk aan die 

tussenn de koning en de directeur-generaal. De Instructie voor de directeur-generaal van 12 juli 1806 

blijf tt onverminderd gelden.184 Het tweede decreet brengt een maatregel die al enige tijd in de lucht hing: 

hett heft de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen op per 1 augustus 1806. De leden van 

dee Raad kunnen hoogstens nog bij 'het Ministerie individueel worden geëmploijeerd, op zoodanige 

wijzee als door den Minister convenabel zal worden geoordeeld'.1'5 

Mett deze twee decreten is de reorganisatie van het bestuur over de koloniën in Nederland voltooid. 

Dee enige verandering die nog wordt doorgevoerd onder het bewind van Lodewijk Napoleon is van vrij 

ondergeschiktt belang. Bij decreet van 8 januari 1808 wordt het ministerie van koophandel en koloniën 

omgezett in een ministerie van marine en koloniën. Minister wordt opnieuw Van der Heim. Hij zal 

ministerr blijven tot de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Keizerrijk Frankrijk.186 

DeDe Instructie voor de gouverneur-generaal van 1807 en de Instructie voor de gouverneur-generaal en 

dede raden van Indië van 1807 

Ookk de Indische kant van het bestuur ontkomt niet aan Lodewijks maatregelen. Op 20 juni 1806 

wordenn de twee commissarissen-generaal, die door Schimmelpenninck zijn uitgezonden en zich op dat 

momentt in New York bevinden, door de koning teruggeroepen.187 Bij decreet van 11 juli 1806 wordt 

Schimmelpenninckss Regeringsreglement ingetrokken. Na de terugkeer van Elout en Van Grasveld op 4 

januarii  1807 in het koninkrijk wordt bij besluit van 28 januari 1807 H.W. Daendels tot gouverneur-

1822 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 90 van de besluiten van juli 1806. 
1833 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 173 van de besluiten van juli 1806. 
1844 Zie 'De monarchale regering, van het koningrijk Holland, onder Lodewijk Napoleon, den eersten koning 

vann Holland', p. 220-3, en Van Raalte (1950), p. 16. Wel wordt in de Instructie de term 'Directeur-Generaal' 
doorr de term 'Minister' vervangen. 

1>ss 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 173 van de besluiten van juli 1806. 
1866 Tijdens het koninkrijk Holland is er dus sprake geweest van een ministerie van koophandel en koloniën 

(julii  1806 -januari 1808), en van een ministerie van marine en koloniën (januari 1808 - december 1810). De post 
vann minister is achtereenvolgens bezet door Van der Heim (juli 1806 - december 1807), Cambier (december 
18077 -januari 1808) en opnieuw door Van der Heim (januari 1808 - december 1810). Zie Van Ette, p. 34. 

1,77 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 66. De order bereikt hen in New York op 23 september 1806. 
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generaall  benoemd.18*  Op 9 februari 1807 tenslotte stelt Lodewijk Napoleon bij  koninklij k besluit de 

'Instructi ee voor  den gouverneur-generaal der  Aziatische coloniën en bezittingen van zijne majesteit den 

koningg van Holland' , en de 'Instructi e voor  den gouverneur-generaal en de raden van Indien' vast. 

Beidee Instructies zijn overigens nooit afgekondigd.1* 9 

Dee Instructi e voor  de gouverneur-generaal bestaat uit 37 artikelen. Een groot aantal van die artikelen 

gaatt  over  militair e kwesties. Men vreesde een Britse invasie van Indie, en Daendels wordt daarom 

opgedragenn de defensie van Indi e te verbeteren (zie vooral 11 en 14 Igg 1807).'90 Daarnaast bevat de 

Instructi ee voor  de gouverneur-generaal, net als het Charter  van 1804 en het Regeringsreglement van 

1806,, een artikel (29 Igg 1807) waarin de gouverneur-generaal wordt opgedragen ervoor  te zorgen 

datt  de meest geschikte middelen, met overleg van de Inlandsche Regenten, worden beraamd en in het 
werkk gesteld, om in de Landen onder  het gebied van Zijn e Majesteit in Oost-Indien, het lot van den 
gemeenenn Inlander  te verbeteren en te verzekeren; alle onregelmatige en willekeurige belastingen en 
anderee misbruiken af te schaffen.191 

Hett  meest in het oog springend aan de Instructi e voor  de gouverneur-generaal zijn twee artikelen. Zi j 

tonenn welk beleid Lodewijk Napoleon voor  Indi e in gedachten heeft, en welke rol Daendels speelt bij 

dee totstandkoming van dat beleid Artike l 24 Igg 1807 draagt Daendels op ervoor  te zorgen 

datt  zijne administratie van de vorige administratie wordt afgescheiden, ten einde voor  te komen, dat 
geenee der  misbruiken, die in dezelve zijn ingeslopen, aan hem worde gemtputeerd. 

Bovendienn dient Daendels volgens artikel 26 Igg 1807 te onderzoeken 

dee denkbeelden over  notable veranderingen, te maken in de plaatshebbende inrigtin g over  de Javanen, 
welkee verhandeld zijn, bij  het Rapport van de personeele Commissie tot de Indische Zaken, gedagteek-
endd den 31 sten Augustus 1803, en of de Charter, door  die Commssie voorgesteld geheel of gedeelte-
lijk ,, zouden kunnen worden geadopteerd als eene Grondwet voor  onze Aziatische Bezittingen, dan 
welkee veranderingen, het oirbaar  zoude zijn daarin te maken.193 

' ""  Herman Willem Daendels (1762-1818) is vanaf 1785 aanhanger  van de Patriotten, en moet in 1787 door 
dee restauratie van het stadhouderlijk bewind naar  Frankrij k vluchten. Hij  neemt als brigade-generaa! in 1794 deel 
aann de Franse veldtocht in de Nederlanden en is vanaf 1795 luitenant-generaal in dienst van de Bataafse Repu-
bliek.. In 1799 neemt hij  ontslag na het mislukken van zijn pogingen een Engels-Russische invasie in Noord-
Hollandd te voorkomen. In 1806 neemt Lodewijk Napoleon hem weer  in dienst. In 1807 wordt hij  benoemd tot 
gouverneur-generaall  van de Aziatische bezittingen en koloniën, wat hij  tot 1811 blijf t (zijn activiteiten daar 
komenn in paragraaf 2.3 aan de orde). Na terugkeer  in Europa neemt hij  dienst in bet Franse leger  en maakt hij  de 
veldtochtt  naar  Rusland van 1812 gedeeltelijk mee. Willem I benoemt Daendels in 1815 tot gouverneur-generaal 
vann de Nederlandse bezittingen in Guinee, alwaar  hij  overlijdt . 

mm Zie Van BerckeL p. 197-202; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 12-3; Mije r  (1848), p. XVII-XIX ; Schiff, p. 
388-9;;  Schrieke (1940), p. 36; en Schutte (1976), p. 158-9. Zie Mije r  (1848), p. 345-56 en 357-67 voor  de tekst 
vann beide Instructies. 

1900 De politieke situatie die de vrees voor  een Britse invasie veroorzaakte, wordt behandeld in 2.3. 
1911 Mijer  (1848), p. 353. De artikelen 56 Ch 1804 en 48 Rr  1806 zijn met dit artikel vergelijkbaar. 

' ""  Mijer  (1848), p. 352. 
mm Mijer  (1848), p. 352. 

103 3 



Uitt deze artikelen blijken twee zaken. Ten eerste streeft Lodewijk Napoleon, net als eerder het Staatsbe-

windd en Schimmelpenninck, naar een breuk met de VOC-periode en naar de invoering van een nieuw 

bestuurs-- en exploitatiestelsel op basis van de door de commissie van 1802 aangedragen ideeën. Nieuw 

hierbijj  is de rol die de gouverneur-generaal bij het uitstippelen van het nieuwe beleid speelt. De nadere 

invullingg van het nieuwe stelsel wordt immers niet vastgelegd in een van tevoren in het moederland 

gemaaktee regeling, maar zal pas achteraf door de wetgever in het moederland worden vastgesteld, en 

zijnn gebaseerd op Daendels' adviezen."4 Ten tweede toont vooral artikel 26 Igg 1807 dat de Instructies 

vann 1807 'maatregelen (...) van voorbereidenden aard' zijn."5 Ze zijn niet meer dan voorlopige regelge-

ving,, in afwachting van een definitieve regeling van het koloniale bestuurs-, exploitatie- en regelge-

vingsstelsell  door de wetgever in 'eene Grondwet voor onze Aziatische Bezittingen'. 

Beidee zaken komen ook naar voren in een brief van 19 juli 1809 van Lodewijk Napoleon aan 

Daendels,, de enige brief die Daendels op Java van de koning heeft ontvangen: 

Jee dois done ajourner jusqu'è la Paix [met Engeland] Ie systeme definitif que 1'expérience, jointe aux 
renseignementss qu'il vous sera possible de réunir jusqu'è cette époque, me mettront dans Ie cas 
d'adopter.. En attendant, la prudence exige que vous n'introduisiez que les ameliorations qui ne 
peuventt indisposer les habitants, ni les indigenes, ni les Européens.196 

Blijkenss de laatste zin uit het citaat drukt Lodewijk Napoleon zijn gouverneur-generaal ook op het hart 

omm rekening te houden met de gevoelens van de inheemse en Europese bevolking bij het invoeren van 

veranderingenn in Oost-Indië. In paragraaf 2.3 zal blijken dat Daendels zich niet altijd even veel gelegen 

heeftt laten liggen aan deze wijze opmerking. 

Inn afwachting van het nieuwe stelsel bevatten beide Instructies noodzakelijkerwijs ook bepalingen over 

dee positie van de Indische regering ten opzichte van het moederland en over de samenstelling en de 

bevoegdhedenn van die regering. Deze onderwerpen komen al aan de orde in enkele artikelen van de 

Instructiee voor de gouverneur-generaal, maar worden vooral geregeld in de Instructie voor de 

gouverneur-generaall  en de raden van Indië. Deze laatste instructie telt 25 artikelen en is een 'beknopt 

voorlopigg regeringsreglement'."7 

Zoalss op grond van de artikelen 24 en 26 Igg 1807 te verwachten viel, brengen de bepalingen in de 

beidee Instructies over de positie, de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering weinig 

nieuwss ten opzichte van het Charter van 1804 en het Regeringsreglement van 1806. Zo blijf t de 

ondergeschiktee positie van de Indische regering ten opzichte van de bestuurlijke organen in het moeder-

landd bestaan, al wordt ze minder expliciet vermeld. Deze ondergeschikte positie komt samen met de 

Ziee ook Kommers, p. 103 en Pekelharing, p. 48. 
Pekelharing,, p. 48. 
Mendels,, p. 199. 
Schrieke(1940),p.36. . 
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kwestiee van de samenstelling van de Indische regering aan de orde in de artikelen 1 en 2 Iggr 1807: 

1.. De Gouverneur-Generaal oefifend, onder de orders van onzen Minister van Koophandel en Koloni-
ën,ën, het hoogste gezag uit, over alle onze Bezittingen (...) in Azia (...). 
2.. Hij zal in het beleid der zaken van Politie en Civiele Regeering geadsisteerd zijn door den 
Directeur-Generaall  benevens de ordinaire en extra-ordinaire Raden, met den Gouverneur-Generaal 
uitmakendee het ligchaam van de Hooge Regeering van Indien, aan welke het beleid over alle zaken, de 
Politiekee en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen (...). 

Dee gouverneur-generaal, die in Indië het hoogste gezag uitoefent, is dus ondergeschikt aan de minister 

vann koophandel en koloniën, en via hem aan de koning. Artikel 7 Igg 1807 stelt de relatie van onderge-

schiktheidd tot de koning duidelijker door te bepalen dat de gouverneur-generaal zijn gezag uitoefent 'als 

onzee zaakgelastigden'.199 De raden van Indië, die de gouverneur-generaal assisteren, zijn natuurlijk al 

evenzeerr aan de minister ondergeschikt. 

Dee artikelen 1 en 2 Iggr 1807 tonen dat de Indische regering als voorheen is samengesteld uit een 

gouverneur-generaall  en enkele 'ordinaire en extra-ordinaire' raden van Indië.200 Een verschil met het 

Charterr van 1804 en met het Regeringsreglement van 1806 (en ook met de algemene instructies uit de 

VOC-tijd)) is dat de Instructie niet aangeeft hoeveel raden van Indië er moeten zijn. 

Dee benoeming van de leden van de Indische regering blijf t een bevoegdheid van de uitvoerende 

machtt in het moederland, in casu de koning. Artikel 3 Iggr 1807 bepaalt dat de gouverneur-generaal 

doorr de koning wordt benoemd. Artikel 4 Iggr 1807 bepaalt dat 'vacatures der bediening van ordinaris 

Raadd zullen worden vervuld door den extra-ordinaris Raad, zijnde den oudsten in rang',201 en dat de 

extra-ordinairee raden door de koning worden benoemd. 

Hett al genoemde artikel 2 Iggr 1807 verleent de Indische regering, in navolging van het Charter van 

18044 en het Regeringsreglement van 1806, uitgebreide bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot 

hett maken van regelgeving. Deze laatste bevoegdheid komt aan de orde in artikel 2 Iggr 1807, waarin 

aann de Hoge Regering 
(...)) het beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen, met volle 
magtt en authoriteit om daaromtrent zoodanige Wetten, Reglementen en Ordonnantiën te maken, te 
promulgeerenn en te doen executeren, als zij ten meesten nutte van het Rijk en deszelfc Aziatische 
Bezittingenn zullen oordeelen te behoren, mits zich stiptelijk gedragende naar de staande orders door 
vorigevorige bestuuren gesteld, voor zoo verre die nog in kracht zijn, en die door onzen Minister van 
KoophandelKoophandel en Koloniën bereids zijn, en verder zullen worden gesteld™ 

inin Mijer (1848), p. 359. Mijn cursivering. 
1999 Mijer (1848), p. 348. 'Onze' duidt op Lodewijk Napoleon. Volgens Kiers, p. 54-5 duidt de term 'zaakgelas-

tigde'' op 'een verhouding van lastgeving in den zin van de in art. 1829 B.W. samenloopende oud-Hollandsche en 
Franschee rechten', waarbij uit de lastgeving voor de lasthebber de macht voortvloeit 'om eene zaak voor den 
lastgeverr in deszelfs naam te verrichten.' 

2000 De in artikel 2 Iggr 1807 genoemde directeur-generaal is niet de voorganger van de minister van koophan-
dell  en koloniën, maar de hoogste 'ordinaire' raad van Indië. 

2011 Mijer (1848), p. 360. 
2022 Mijer (1848), p. 359-60. Mijn cursivering. De gebondenheid aan orders, waaronder regelgeving, van 

vorigee besturen en van de minister van koophandel en koloniën wordt ook genoemd in artikel 28 Igg 1807. 
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Hett  laatste deel van artikel 2 Iggr  1807 bindt de regelgever in Indië aan een kader. Dit kader  is uiteraard 

voorlopigg van aard, net als de beide Instructies van 1807. Het kader  bestaat uit orders van vorige 

kolonialee besturen in Nederland en uit orders van de minister  van koophandel en koloniën. Die laatste 

orderss - de term 'orders' kan zowel op bestuurlijk e maatregelen als op regelgeving slaan - kunnen op 

grondd van de artikelen 4 en 8 Idg óf door  de minister  zelf, óf door  de koning vastgesteld zijn. 

Dee regelgever  in Indië wordt aan een kader  gebonden, opdat hij  niet net als in de VOC-tij d min of 

meerr  ongehinderd zijn gang kan gaan. Meer  in het bijzonder  is het zojuist aangeduide kader, samen met 

dee in artikel 36 Igg 1807 geëiste regelmatige correspondentie tussen de gouverneur-generaal en het 

moederland,, een poging om de vérgaande bevoegdheden van gouverneur-generaal Daendels enigszins 

inn te perken.203 Hoe vérgaand die bevoegdheden zijn, blijk t bijvoorbeeld uit de bepalingen over  de 

bevoegdheidsverdelingg binnen de Indische regering, die de positie van de gouverneur-generaal binnen 

dee Indische regering belangrijk versterken. 

Natuurlij kk  zijn er  over  dit onderwerp de al bekende bepalingen. Als tijdens beraadslagingen van de 

Indischee regering de stemmen staken, telt de stem van de gouverneur-generaal dubbel (8 Iggr  1807). 

Daarnaastt  heeft de gouverneur-generaal 'in geval van grote aangelegenheid en betreffende het welwa-

renn van het Rijk ofte het behoud onzer  Aziatische Bezittingen' de macht tegen het meerderheidsstand-

puntt  binnen de Indische regering in te gaan, en een besluit 'overeenkomstig zijne bijzondere gevoelens' 

opp te maken (15 Iggr  1807).204 Artike l 7 Iggr  1807 perkt de positie van de raden van Indië echter  nog 

verderr  in. Volgens artikel 15 Ch 1804 en 11 Rr  1806 konden de raden van Indië in de vergadering van 

dee Indische regering zaken in overweging doen brengen. De gouverneur-generaal was verplicht die 

zakenn in dezelfde of de eerstvolgende vergadering te behandelen. Artike l 7 Iggr  1807 bepaalt echter: 

7.. De Gouverneur-Generaal is alleen bevoegd om in de vergaderingen van den Gouverneur-Generaal 
enn de Raden van Indien de zaken in deliberatie te brengen. 
(...).. De (...) Raden eenig voorstel noodig oordeelende zullen hetzelve schriftelij k aan den Gouverneur-
Generaall  overgeven, welke de faculteit zal hebben hetzelve al of niet in deliberatie te brengen (...).20S 

Artike ll  7 Iggr  1807 heeft er  in de praktij k voor  gezorgd dat de raden van Indië tijdens Daendels' 

bewindd slechts een adviserende rol spelen, zodat van collegiaal bestuur  in Indië gedurende dit bewind 

geenn sprake is geweest.206 De al genoemde brief van Lode wijk Napoleon aan Daendels van 19 jul i 1809 

spreektt  dan ook over  'I e Conseil des Indes, qui vous est entièrement subordonné'.207 

Doorr  de Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 ontstaat voor  Oost-Indië een stelsel 

Ziee Mijer  (1848), p. 355 voor  artikel 36 Igg 1807. 
Mijer(1848),p.364. . 
Mijerr  (1848), p. 361. Mij n cursivering. 
Ziee Ball, p. 87 en Van der  Chijs (1885-1900), deel XIV , p. 550-1. 
Mendels,, p. 200. 
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mett  vier  regelgevers, die in een hiërarchische verhouding tot elkaar  staan. Zoals hiervoor  al duidelijk is 

geworden,, zijn de voornaamste verschillen met het vorige stelsel dat de wetgever  weer  regelgeving voor 

dee koloniën maakt en dat er  in Nederland geen apart collegiaal bestuur  over  de koloniën meer  is. 

Dee hoogste regelgever  is op grond van artikel 12 Con 1806 de wetgevende macht in Nederland, 

bestaandee uit de koning en het Wetgevend Lichaam. Deze regelgeving zal de vorm van wetten aanne-

menn en het kader  vormen, waarbinnen de overige regelgeving voor  de koloniën zich beweegt en 

waaraann de overige regelgevers zich te houden hebben. 

Dee tweede regelgever  voor  de koloniën is de koning, die op grond van artikel 36 Con 1806 het 

bestuurr  bij  uitsluitin g over  de koloniën heeft. Dh bestuur  brengt de bevoegdheid met zich mee tot het 

opstellenn van regelgeving die niet de vorm van een wet aanneemt (zie ook 4 en 8 Idg). De vele kolonia-

lee decreten en besluiten van de koning die hiervoor  aan de orde gekomen zijn, tonen dat de koning van 

dezee bevoegdheid ruim gebruik heeft gemaakt. Een ander  voorbeeld van een door  de koning gemaakte 

regelingg is de op 17 juni 1810 vastgestelde 'Bepalingen nopens in beslag genomen gelden, aan uitlandi-

genn toebehorende'.20* 

Dee derde regelgever  voor  de koloniën is de minister  van koophandel en koloniën, aan wie de koning 

eenn groot deel van zijn koloniale taken heeft gelaten (1 Idg). inzake kwesties die naar  het oordeel van 

dee koning van minder  belang zijn, mag de minister  besturen en regelen (4 en 8 Idg). 

Dee vierde en laatste regelgever  is de Indische regering (2 Iggr  1807). Deze is ondergeschikt aan de 

minister,, en via hem aan de koning (1 Iggr  1807, 4 en 8 Idg). De regelgeving van de Indische regering 

moett  in overeenstemming zijn met de orders van vroegere besturen en met de orders van de minister 

vann koophandel en koloniën (2 Iggr  1807). 

Err  is één groot praktisch verschil tussen dit stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden en 

dee eerder  behandelde stelsels uit het overgangstijdperk. Anders dan het Charter  van 1804 en het 

Regeringsreglementt  van 1806 zijn de Instructies van 1807 namelijk daadwerkelijk toegepast in Oost-

Indie,, en wel vanaf januari 1808; en de Indische regering (in de praktij k Daendels alleen) heeft van haar 

regelgevendee bevoegdheden ruim gebruik gemaakt. Daarmee komt onder  het Koninkrij k Holland ook 

inn Indie een eind aan de VOC-periode en krijgen de in Nederland reeds langere tij d algemeen geaccep-

teerde,, en al vaker  genoemde nieuwe elementen van het rapport en het ontwerp-charter  van 1803 en het 

Charterr  van 1804 - zoals de opvatting dat koloniën staatsbezit zijn, en dat meer  aandacht moet worden 

besteedd aan het welzijn van de inheemse bevolking - ook gelding in Indie. 

Well  is bovenstaand stelsel voorlopig van aard. Zoals vermeld moet Daendels Indië geschikt maken 

voorr  een nieuwe regeringsorganisatie aldaar  en moet hij  de koning adviseren over  de definitieve vorm 

****  Van der  Chijs (1885-1900), deel XVI , p. 632; zie p. 632-5 voor  de tekst van de bepalingen. 
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vann deze organisatie (24 en 26 Igg 1807).209 Deze vorm zal niet bij koninklijk besluit, maar bij wet 

wordenn vastgesteld (12 Con 1806). Een dergelijke wet is er echter nog lang niet als Nederland in 1810 

wordtt ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk. 

2.2.2.44 De inlijvin g van Nederland bij  Frankrij k 

Alss op 9 juli 1810 het Koninkrijk Holland bij het Keizerrijk Frankrijk wordt ingelijfd houdt elke vorm 

vann Nederlands staatsrecht op te bestaan en wordt de Franse wetgeving van toepassing. Dit gebeurt 

'hetzijj  krachtens uitdrukkelijke executoirverklaring [van reeds eerder bestaande wetten], hetzij, ten 

aanzienn van de wetten, tot stand gekomen nè 1 Januari 1811, automatisch door de invoering in Frank-

rijkrijk  zelf.'210 Het bestuur over de koloniën komt te rusten bij het Franse ministerie van marine en 

koloniën.2111 Daar de inlijving niet van lange duur is geweest en geen stempel heeft gedrukt op latere 

ontwikkelingenn op koloniaal terrein, zal ze hier niet behandeld worden.212 

Inn november 1813 wordt Nederland weer onafhankelijk. Krachtens de Conventie van Londen van 

133 augustus 1814 krijgt het vervolgens op 19 augustus 1816 als Koninkrijk der Nederlanden de 

soevereiniteitt terug over het door de Engelsen in 1811 ingenomen Java. In Nederland en in (vanaf dat 

moment)) Nederlands-Indië begint daarmee respectievelijk in 1813 en in 1816 een nieuwe staatsrechte-

lijk ee periode. Deze periode zal in hoofdstuk 3 behandeld worden. 

2.33 Gebeurtenissen in Oost-Indië tussen 1795 en 1816 

Voorr het onderwerp van dit hoofdstuk, de aanzetten in het overgangstijdperk tot een nieuwe en syste-

matischee verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië, zijn de gebeurtenissen in Oost-

Indiëë tussen 1795 en 1816 van minder belang dan de gebeurtenissen in Nederland tussen 1795 en 1813. 

Dee aanzetten om een nieuwe, systematische verdeling te maken, vinden plaats in Nederland, niet in 

Oost-Indië.. Een behandeling van de voor het onderwerp van dit hoofdstuk relevante gebeurtenissen in 

Oost-Indiëë van 1795 tot 1816 kan daarom hoogstens tonen hoe de invoering aldaar van het in Neder-

landd ontwikkelde nieuwe stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden is verlopen, en levert 

geenn nieuwe inzichten in, of aanvullingen op dat stelsel op. 

Watt hier, na een korte schets van de algemene situatie rond de Nederlandse koloniën in de periode 

1795-1816,, volgt is daarom niet veel meer dan een korte behandeling van die invoering. Aangegeven 

2099 Daendels' activiteiten terzake komen aan de orde in paragraaf 2.3.2. 
2100 Bannier, p. 180-1. Bannier geeft op p. 182-250 het inlijvingsdecreet, het decreet dat de organisatie van de 

ingelijfdee departementen regelt en de Franse constitutionele wetten, tijdens de inlijving van kracht. 
2.11 Zie Ball, p. 80, en Schrieke (1940), p. 36. 
2.22 Kossmann, deel 1, p. 90: 'Het napoleontische regime was (...) te kort om de structuur (...) van de staat (...) 

blijvendd aan te tasten; het was ten slotte niet meer dan een onaangenaam incident dat men berustend onderging.' 
Ziee Bannier, p. 178-81; Gosses-Japikse, p. 752-8; en vooral Schama, p. 686-744 over de inlijving. 
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zall  worden waarom de invoering in Oost-Indie zo lang op zich heeft laten wachten, en wat er is gebeurd 

tijdenss en na de invoering van het nieuwe stelsel. Hierbij zal worden uitgegaan van de Oost-Indische 

subperiodess die zijn onderscheiden in het schema aan het begin van dit hoofdstuk. 

Dee algemene situatie rond de Nederlandse koloniën tussen 1795 en 1816 wordt bovenal gekenmerkt 

doorr conflicten met Groot-Brittannië. Van 1795 tot 1813 is Nederland eerst als Frans bondgenoot en 

laterr als deel van Frankrijk vrijwel voortdurend in oorlog met Groot-Brittannië, dat ter zee oppermach-

tigg is. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse koloniën in Afrika, Amerika en Azië: het overgrote 

deell  ervan wordt vanaf 1795 door de Britten veroverd. In juni 1795 gaat Kaap de Goede Hoop verloren. 

Inn Azië vallen Malakka, Malabar en Padang in 1795; datzelfde lot is in 1796 Ceylon, Ambon en Banda 

beschoren;; Ternate komt in 1801 in Engelse handen. Java wordt niet bezet, maar de Britten leggen van 

augustuss tot november 1800 wel zeeblokkades rond Batavia. Bij de vrede van Amiens van 25 maart 

18022 krijgt de Bataafse Republiek al zijn koloniën terug, met uitzondering van Ceylon. Vanaf mei 1803 

verkeertt Nederland opnieuw in oorlog met Groot-Brittannië en de Nederlandse koloniën worden vrijwel 

allee weer bezet In januari 1806 gaat Kaap de Goede Hoop weer, en nu voorgoed, verloren. In Oost-

Indiee leggen de Britten opnieuw zeeblokkades rond Batavia, en in 1810 veroveren ze Ambon, Banda, 

Makassarr en Menado. In september 1811 valt Java als laatste Aziatische bezitting. Het zal onder Brits 

bewindd staan tot 19 augustus 1816.213 

2.3.11 Voortzetting van de VOC-periode (1795-1808) 

Inn 2.2 is gebleken dat de periode 1795-1813 in Nederland zeker tot 1808 zeer veel veranderingen laat 

zienn op koloniaal terrein. Er komen nieuwe opvattingen over de wijze van bestuur en beheer van de 

koloniënn en er wordt geleidelijk een nieuw stelsel van koloniaal staatsrecht ontwikkeld. De jaren van 

17955 tot 1808 zijn in Indië een tijdperk van rust geweest: de nieuwe opvattingen over het bestuur en het 

beheerr van de koloniën en het nieuwe stelsel van koloniaal staatsrecht worden er niet ingevoerd. Ook is 

dee vérgaande zelfstandigheid van de Indische regering ten opzichte van het moederland, die kenmer-

kendd was voor de VOC-tijd, tot 1808 blijven bestaan. De jaren 1795-1808 zijn voor Oost-Indië daarom 

tee typeren als een voortzetting van de VOC-periode. 

Datt de invoering van een nieuw stelsel van koloniaal staatsrecht in Oost-Indië lang op zich heeft 

latenn wachten is niet zo verwonderlijk. Weliswaar zijn de grondslagen van dit nieuwe stelsel al vrij snel 

inn de verschillende Staatsregelingen vastgelegd, maar specifiek voor Oost-Indië gemaakte nieuwe 

regelgevingg die het stelsel completeert is pas jaren later gemaakt. Dergelijke regelgeving is er vanaf 

18044 en zowel het Charter van 1804 als het Regeringsreglement van 1806 zijn te kort van kracht 

geweestt om in Oost-Indië ingevoerd te kunnen worden. Pas met de komst van Daendels in Oost-Indië 

2133 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 63, 72-6,185; Van Goor (1994), p. 189-202; en De Louter (1914), p. 74-7. 
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inn januari 1808 en met de invoering aldaar van de Instructies van 1807 in diezelfde maand doet nieuwe 

'basisregelgeving'' haar intrede in Oost-Indië. Tot die tijd zijn VOC-regels, in het bijzonder de Algeme-

nee Instructie van 1650, in Oost-Indië blijven gelden. 

Tochh roept het langdurig uitblijven van de invoering van de nieuwe opvattingen over het bestuur en 

hett beheer van de koloniën in Oost-Indië vragen op. Er hadden, zo zou men kunnen denken, ook zonder 

nieuwee staatsrechtelijke regels al vóór 1808 krachtdadige hervormers vanuit Nederland naar Oost-Indië 

kunnenn worden gezonden. Uitgaande van de nieuwe opvattingen, waaronder de gedachte dat 'koloniën 

bezittingenn [zijn] van de staat, verworven ten bate van het gemenebest',214 de grotere aandacht voor het 

lott van de inheemse bevolking en het streven naar meer rechtszekerheid, hadden die hervormers al 

veranderingenn kunnen aanbrengen in de VOC-bestuursstructuur in Oost-Indië, de banden met het 

moederlandd kunnen aanhalen en de ergste misstanden en corruptie in Oost-Indië kunnen bestrijden.215 

Nuu zijn er tussen 1795 en 1808 uit Nederland wel enige malen hervormers naar Oost-Indië gezon-

den,, maar de resultaten die ze behaalden hielden niet over. Zo heeft het Comité in 1796 de missionaris 

C.J.. Prediger naar Oost-Indië gestuurd om, naast zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Justitie, 

'inn het geheim inlichtingen in te winnen (...) over de politieke, militaire, financiële en commerciële 

situatie'.2166 Prediger werd na zijn aankomst in Batavia echter al snel door de heersende elite ingepalmd. 

Inn 1797 heeft het Comité G. Nordman en C.H.C. Wegener naar Oost-Indië gestuurd, respectievelijk als 

cheff  van de Indische defensie en als commissaris tot de zaken van de inlander. Ook hun missie heeft 

weinigg opgeleverd. Ten slotte wordt hier gewezen op de mislukte poging om in 1806 Elout en Van 

Grasveldd als commissarissen-generaal hervormingen in Oost-Indië te laten bewerkstelligen.217 

Hett zal duidelijk zijn: er zijn tot de komst van Daendels in Oost-Indië in 1808 weinig pogingen 

ondernomenn om veranderingen in Oost-Indië te bewerkstelligen en die pogingen zijn alle mislukt. 

Hiervoorr valt een aantal redenen aan te wijzen. In de eerste plaats was er de voortdurende oorlog met 

Groot-Brittannië,, die een geregelde scheepvaartverbinding tussen Nederland en Oost-Indië vrijwel 

onmogelijkk maakte.218 Dit maakte het moeilijk om hervormers naar Indië te sturen en de nieuwe ideeën 

inn Nederland over hett bestuur en het beheer van de koloniën in te voeren in Oost-Indië. 

Inn de tweede plaats kregen de weinige hervormers die in Oost-Indië aankwamen te maken met het 

wantrouwenn jegens de nieuwe ideeën dat bij de heersende kringen in Batavia leefde, wat het invoeren 

2144 Schutte (1974), p. 214. 
2155 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 68-72; Van Goor (1994), p. 183-5; en De Wit, p. 66-70 voor beschrijvingen 

vann de wijdverbreide misstanden en de wijdverbreide corruptie onder VOC-bestuurders op Java aan het eind van 
dee achttiende eeuw. 

2166 Schutte (1974), p. 163. 
2177 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 65-8; Schutte (1974), p. 150-76; en De Wit, p. 186-213 voor uitgebreidere 

behandelingen. . 
2,88 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 97-145 voor een behandeling van de pogingen tussen 1795 en 1806 om de 

scheepvaartverbindingg met Oost-Indië in stand te houden. 
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vann hervormingen verder bemoeilijkte. De machthebbers in Batavia wilden het bestuur en het beheer 

overr Oost-Indie zoveel mogelijk bij het oude laten, ze voelden er niets voor wijzigingen aan te brengen 

inn een systeem dat hen en hun families verzekerde van grote rijkdom. Op grond van hun wantrouwen 

warenn ze ook sterk anti-Frans en pro-Engels en leefden er onder hen zelfs gedachten om Oost-Indie van 

hett moederland af te scheiden.219 

Dezee gevoelens waren bekend bij de leiders in de Bataafse Republiek, die de machthebbers in Oost-

Indie**  zagen als op zelfgewin gerichte, conservatieve, orangistische en anglofiele vertegenwoordigers 

vann het oude bewind, op wie niet te bouwen viel.220 Het maakte hen huiverig om al te ingrijpende 

hervormingenn in te voeren in het bestuur en het beheer over Oost-Indie. Dergelijke hervormingen 

zoudenn zoveel verzet kunnen oproepen bij de machthebbers in Batavia, dat afscheiding van Oost-Indie 

vann het moederland of aansluiting van Oost-Indie bij Groot-Brittannie niet viel uit te sluiten.221 Dit is 

eenn derde reden voor het relatieve gebrek aan initiatief om vanuit Nederland hervormingen in Oost-

Indiee in te voeren in de jaren 1795-1808. 

Aann het eind van de periode 1795-1808 verandert de situatie in Nederland enigszins. Tijdens het 

bewindd van raadspensionaris Schimmelpenninck en tijdens het Koninkrijk Holland wordt er specifiek 

voorr Oost-Indie gemaakte regelgeving opgesteld, wat de positie van naar Oost-Indië uit te zenden 

hervormerss versterkt Bovendien weet Nederland zich nu in nog sterkere mate dan voorheen gesteund 

(enn beïnvloed) door Frankrijk, wat de positie van hervormers evenzeer versterkt. In 1806 lijk t dit zijn 

vruchtenn af te gaan werpen, als Schimmelpenninck twee commissarissen-generaal met een Regeringsre-

glementt naar Indie stuurt. De machtswisseling in Nederland in 1806 betekent echter het eind van hun 

onderneming.. Het is pas de komst van Daendels in Oost-Indie in 1808 die veranderingen teweegbrengt 

inn de situatie daar. 

2.3.22 De gouverneurs-generaal Daendeb (1808-1811) en Janssens (1811) 

Naa zijn benoeming tot gouverneur-generaal in januari 1807 vertrekt Daendels op 18 februari 1807 naar 

Java.. Hij komt op 1 januari 1808 te Anjer op de westkust van Java aan en arriveert op 5 januari in 

Batavia.. Op 14 januari 1808 komt officieel een eind aan het VOC-tijdperk in Oost-Indië: die dag neemt 

Daendelss het bewind over van gouverneur-generaal A.H. Wiese en worden de Instructies van 1807 van 

kracht222 2 

1199 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 66-8 en De Wit, p. 191. 
2200 Zie Schutte (1976), p. 157. 
2211 Zie Schutte (1974), p. 150 en De Wit, p. 191. 
732732 Zie Schrieke (1940), p. 36. Albertus Henricus Wiese (1761-1810) komt in 1774 als scheepsjongen aan in 

Bataviaa en klimt geleidelijk op in de VOC-rangen. In 1795 wordt hij buitengewoon raad van Indie, in 1801 eerste 
raadd en directeur-generaal. In 1804 wordt hij benoemd tot gouverneur-generaal, in 1805 aanvaardt hij het ambt. 
Inn januari 1808 draagt hij het gouverneur-generaalschap over aan Daendels. In maart 1808 vertrekt hij naar 
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Daendelss had vóór zijn komst in Indië zijn sporen vooral op militair terrein - zowel in Nederlandse 

alss in Franse dienst - verdiend, en was in de koloniale politiek een nieuwkomer. Hij had zijn benoeming 

doorr Lodewijk Napoleon, op instructies van Napoleon zelf, vooral te danken aan zijn militaire verdien-

sten.2233 Een belangrijk deel van zijn opdracht betrof namelijk het aanbrengen van verbeteringen in de 

defensiee van Java (11 en 14 Igg 1807). Daarnaast moest Daendels, zoals vermeld, de inrichting van het 

bestuurr in Oost-Indtë veranderen (24 Igg 1807) en advies uitbrengen aan Lodewijk Napoleon over de 

bruikbaarheidd van het ontwerp-charter van 1803 als 'eene Grondwet voor onze Aziatische Bezittingen' 

(266 Igg 1807). 

Daendelss neemt ingrijpende maatregelen om zijn opdracht uit te voeren. Om de Javaanse defensie te 

verbeterenn laat hij de Grote Postweg aanleggen, een weg dwars door Java van Anjer in het westen naar 

Panaroekann in het oosten die eventuele troepenverplaatsingen moet vergemakkelijken. Ook breidt hij 

hett leger op Java uit, een leger dat overigens vrijwel volledig uit inheemsen bestaat. Verder probeert hij 

hett bestuur in Oost-Indië te verbeteren via een rationalisatie en modernisatie ervan. Zo stelt hij een 

centralee secretarie in en richt hij een generale rekenkamer op. Deze rekenkamer moet 'het financiële 

toezichtt (...) gaan houden op de verschillende takken van bestuur'.224 Ook probeert hij een grotere greep 

tee krijgen op het plaatselijke bestuur. Hiertoe verdeelt hij Java in negen districten. Elk van deze 

districtenn krijgt een prefect aan het hoofd die direct onder de gouverneur-generaal wordt gesteld. 

Daarnaastt neemt Daendels maatregelen als het geven van vaste traktementen om de betrouwbaarheid 

vann de plaatselijke Europese bestuursambtenaren te vergroten. Ten slotte probeert hij de positie van de 

Javaansee regenten te verzwakken door hen tot ambtenaren te maken in dienst van het Nederlandse 

bestuur.. Daendels reorganiseert ook de rechtspraak op Java, die zoveel mogelijk van het bestuur wordt 

gescheiden.. Er komen Europese Raden van Justitie voor alle zaken waarbij Europeanen, Chinezen en 

anderee niet-inheemsen betrokken zijn. De Javanen houden zoveel mogelijk hun eigen rechtssysteem. 

Opp één belangrijk terrein, het economische, voert Daendels geen veranderingen door: hij handhaaft het 

doorr de VOC ontwikkelde exploitatiestelsel van gedwongen leveringen van produkten en van heren-

diensten.225 5 

Daendelss is geen innemende persoonlijkheid: hij overdondert de mensen in zijn omgeving en is 

nauwelijkss bereid naar hen te luisteren.226 Dit is, naast het feit dat hij zich kan beroepen op de Instruc-

tiess van 1807 en het feit dat hij zich gesteund weet door Frankrijk, een belangrijke reden voor het 

Holland,, waar hij in januari 1810 overlijdt. Zie Rhede van der Kloot, p. 120-1 en Stapel (1941), p. 74-5. 
2211 Zie Ball, p. 80 en Van den Doel (1994), p. 37. 
2244 Van den Doel (1994), p. 38. 
2255 Zie Van den Doel (1994), p. 38-40 voor Daendels' maatregelen inzake bestuur en rechtspraak. Zie Ball, p. 

87-104;; Van den Doel (1994), p. 37-41; Van den Doel (1996), p. 14-8; Van Goor (1994), p. 195-9; Kommers, p. 
102-244 voor behandelingen en beoordelingen van Daendels' beleid. 

2266 Zie Kommers, p. 90-6 en 102-3. 
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success van zijn hervormingsmissie: hij richt zich niet naar 'de machtige Bataviase oudgastenkliek'.227 

Daendels'' optreden bezorgt hem vele vijanden, die proberen hem zwart te maken bij minister Van der 

Heim,, bij Lodewijk Napoleon en na de inlijving bij Napoleon zelf. Daartoe wijzen ze vooral op Daen-

dels'' geldzucht en op 'zijn persoonlijk leven en zijn gevoeligheid voor vrouwelijke gunsten in ruil voor 

bevorderingg van de echtgenoten'.228 In hoeverre de beschuldigingen en de er eventueel aan ten grond-

slagg liggende gedragingen hebben bijgedragen tot Daendels*  vertrek zal hier in het midden gelaten 

worden.. Zeker is wel dat Daendels al in oktober en november 1809 om ontslag had verzocht op grond 

vann zijn gezondheidstoestand en dat dit ontslag hem eind 1810 door Napoleon is verleend. 

Dee opvolger van Daendels wordt Jan Willem Janssens.229 Napoleon benoemt hem op 16 november 

18100 tot 'Gouverneur-Generaal van Zijner Keizerlijke Majesteits Bezittingen ten Oosten van Isle de 

France'.2*00 Na op 22 november instructies te hebben gekregen, vertrekt Janssens op 29 december 1810 

mett 500 Europese officieren en soldaten naar Java, waar hij eind april 1811 aankomt. Op 16 mei 1811 

neemtt hij het bestuur van Daendels over. 

Overr het bewind van Janssens als gouverneur-generaal hoeft niet veel gezegd te worden. Ten eerste 

iss hij gouverneur-generaal in Franse dienst. Ten tweede is Janssens maar zeer kort gouverneur-generaal 

enn houdt hij zich in die periode vrijwel uitsluitend bezig met pogingen om de defensie van Java verder 

tee versterken.231 Het snelle eind van zijn gouverneur-generaalschap wordt veroorzaakt door de Britse 

invasiee en bezetting van Java. 

233233 Het Britse russenbewind (1811-1816) 

Inn 1810 lijf t Frankrijk Nederland in en wordt er onder leiding van Daendels op Java gewerkt aan de 

verbeteringg van de defensiewerken aldaar. In reactie hierop stellen de Britten eveneens in 1810 plannen 

voorr een verovering van Java op. Ze beschouwen een door Frankrijk gecontroleerd en in de toekomst 

mogelijkk goed verdedigd Java als een bedreiging voor de Britse handel in Azië. De voorbereidingen 

voorr de invasie van Java worden opgedragen aan Thomas Stamford Raffles, die in dienst van de East 

Indiaa Company (de Engelse pendant van de VOC) sinds 1805 een voorspoedige carrière in Azië heeft 

2277 Kommers, p. 103. 'Oudgasten' waren de groep al in Oost-Indiè" aanwezige Nederlanders die onder het 
VOC-bewindd rijk en invloedrijk waren geworden. 

2211 Van Goor (1994), p. 199. 
2299 Jan Willem Janssens (1762-1838) is van 1802 tot 1806 gouverneur-generaal van Kaap de Goede Hoop, dat 

onderr zijn bewind aan de Britten verloren gaat. Van 1810 tot 1811 is hij gouverneur-generaal van de bezittingen 
tenn oosten van Isle de France. Indie gaat onder zijn bewind aan de Britten verloren. Na krijgsgevangenschap in 
Groot-Brittanniee keert hij terug naar Frankrijk, waar Napoleon hem tot divisiecommandant en tot baron van het 
keizerrijkk benoemt Na ontslag uit het Franse leger wordt hij luitenant-generaal bij het Nederlandse leger tot juni 
1815.. In november 1816 verheft Willem I hem in de Nederlandse adelstand. 

2300 Mijer (1839a), p. 46. Met Isle de France wordt Mauritius bedoeld. 
231ZieMijer(1839a),p.60. . 
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gemaaktt en als kenner van de Indonesische archipel geldt.232 

Middenn juni 1811 vertrekt een Britse invasievloot uit Malakka. De vloot, die naast zo'n 12.000 man 

troepenn ook Raffles en de gouverneur-generaal van Brits-Indië lord Minto aan boord heeft, komt op 3 

augustuss bij Batavia aan. De volgende dag worden de Britse troepen ontscheept. De verovering van 

Javaa verloopt vervolgens zonder veel problemen en de laatste Frans-Nederlandse troepen capituleren op 

177 september 1811. Lord Minto heeft Raffles intussen op 11 september 1811 benoemd tot luitenant-

gouverneurr over Java en Onderhorigheden, dat nu deel uitmaakt van de territoriale bezittingen van de 

Eastt India Company.233 

Inn staatsrechtelijk opzicht is het Britse tussenbewind een intermezzo dat geen sporen nalaat.234 Wel 

iss het Britse tussenbewind, en daarvan vooral Raffles' jaren als luitenant-gouverneur, van groot belang 

geweestt voor de bestuurlijke en economische ontwikkeling van Nederlands-Indië. Raffles en Daendels 

wordenn gezien als degenen die 'de basis [hebben] gelegd voor het latere Nederlands-Indië'.235 Net als 

hett bewind van Daendels wordt dat van Raffles namelijk gekenmerkt door belangrijke hervormingen op 

bestuurlijkk gebied en op het gebied van de rechtspraak. Bovendien voert Raffles op economisch terrein 

hervormingenn door. De leidende beginselen bij alle hervormingen zijn Raffles' verlangen om Java tot 

eenn economisch aantrekkelijk bezit voor de East India Company te maken en zo een langdurige Britse 

aanwezigheidd op Java te bewerkstelligen, en zijn verlangen het lot van de Javaan te verbeteren.236 

Opp het terrein van het bestuur over Java beperkt Raffles zich er eerst toe Daendels' maatregelen te 

bestendigen.. Vanaf oktober 1813 begint hij met de invoering van verdere hervormingen. Zo breidt hij 

dee taken van het Europees bestuur sterk uit: de Europese bestuursambtenaren moeten zich veel meer 

mett het plaatselijke bestuur gaan bezighouden en krijgen een belangrijker rol in de rechtspraak. Ook 

steltt Raffles twee nieuwe bestuursambten in, dat van assistent-resident en dat van belastinginner (de 

zogenaamdee collector). Verder breidt hij het aantal districten op Java, nu residenties geheten, uit van 

negenn naar zestien. De Javaanse regenten laat Raffles zo min mogelijk bevoegdheden. Hoewel de 

uitvoeringg van de hervormingen moeizaam verloopt, vooral door een gebrek aan geschikte Europese 

bestuursambtenaren,, zorgt Raffles er voortbouwend op Daendels voor dat er in Indië een vrij modern 

2122 Thomas Stamford Raffles (1781-1826) is luitenant-gouverneur van Java en Onderhorigheden van 1811 tot 
1816.. Terug in Groot-Brittannie publiceert hij in 1817 zijn tweedelige History of Java. In datzelfde jaar wordt hij 
luitenant-gouverneurr van Benkoelen, op de westkust van Sumatra. In 1819 sticht hij Singapore, dat ondanks 
Nederlandsee protesten als vrijhaven tot grote bloei komt. Als Nederland bij het traktaat van Londen van 1824 
Benkoelenn verkrijgt, keert hij naar Groot-Brittannie terug. 

2333 Zie Levyssohn Norman, p. 17-39 voor een uitgebreide behandeling van de Britse invasie en verovering. 
2344 Zie ook Van Vollenhoven (1934-1935), deel III , p. 616. Onder het Britse tussenbewind worden de 

regelgevendee bevoegdheden over Java en Onderhorigheden uitgeoefend door het Britse parlement, de 
gouverneur-generaall  van Brits-Indië en de luitenant-gouverneur van Java en Onderhorigheden. 

2355 Vanden Doel (1996), p. 21. 
2366 Zie Van den Doel (1994), p. 41. 
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bestuursapparaatt ontstaat237 

Ookk op het terrein van de rechtspraak voert Raffles vanaf oktober 1813 verdere hervormingen door. 

Dezee hervormingen, waaronder de al genoemde grotere rol voor de Europese bestuursambtenaren in de 

rechtspraak,, worden neergelegd in de '1814 Regulation' en vormen de basis voor de latere organisatie 

vann de rechtspraak in Nederlands-Indië.23* 

Opp economisch terrein streeft Raffles naar de vervanging van het VOC-exploitatiestelsel door een 

liberaall  economisch systeem. In dit nieuwe systeem, het landrentestelsel, kunnen de Javaanse boeren 

overr de opbrengst van hun grond beschikken. Hun verplichtingen jegens het Europese bestuur, dat 

volgenss Raffles de volledige soevereiniteit over Java bezit, bestaan uit het betalen van een jaarlijkse 

pachtt of huur, de zogenaamde landrente. De invoering van het systeem is gepaard gegaan met grote 

moeilijkhedenn en heeft Java niet tot een winstgevende bezitting voor de East India Company gemaakt. 

Tochh is het landrentestelsel in 1816 door het Nederlandse bewind overgenomen en is de landrente in de 

loopp van de negentiende eeuw een belangrijke vorm van belastingheffing geworden.239 

Inn september 1815 krijgt Raffles bericht dat hij vervangen zal worden als luitenant-gouverneur van 

Javaa en Onderhorigheden. Protesten baten niet, en op 11 maart 1816 wordt Raffles opgevolgd door 

Johnn Fendall. Het is Fendall die op 19 augustus 1816 Java en Onderhorigheden overdraagt aan Neder-

land,, in het kader van de uitvoering van de Conventie van Londen van 13 augustus 1814. 

2.44 Enkele afsluitende opmerkingen 

Hett overgangstijdperk verschilt in veel opzichten sterk van het VOC-tijdperk. Hieronder zal worden 

aangegevenn wat de belangrijkste verschillen (en overeenkomsten) tussen het VOC-tijdperk en het 

overgangstijdperkk zijn met betrekking tot de ideeën over de economische verhouding tussen Nederland 

enn Oost-Indië, de ideeën over de politieke verhouding tussen Nederland en Oost-Indië, de ideeën over 

dee inheemse bevolking, en het staatsrecht voor de koloniën. Ook zal worden aangegeven hoe genoemde 

ideeënn en het staatsrecht voor de koloniën zich hebben ontwikkeld gedurende het overgangstijdperk. 

Tenn slotte zal worden aangegeven in hoeverre het overgangstijdperk voor latere periodes van belang is 

geweest. . 

Kijkendd naar de verhouding tussen het VOC-tijdperk en het overgangstijdperk valt op dat één ding in 

iederr geval niet verandert In beide tijdperken is het economische uitgangspunt hetzelfde: Oost-Indië is 

2377 Zie Van den Doel (1994), p. 43-6. 
^ZieBalLp.. 150. 
M '' Zie Van Goor (1994), p. 201. Zie Ball, p. 105-65; Van den Doel (1994), p. 41-6; Van den Doel (1996), p. 

18-20;; Van Goor (1994), p. 199-201; Kommers, p. 125-52; en Levyssohn Norman, passim, voor uitgebreidere 
weergavenn en voor beoordelingen van Raffles*  hervormingen. 

115 5 



eenn wingewest, in bezit genomen om er geld aan te verdienen. Van dit uitgangspunt wordt zelfs in de 

periodee 1795-1800, de radicaalste jaren van de Bataafse Republiek en van het overgangstijdperk, geen 

afstandd genomen. De overname en opheffing van de VOC in de jaren 1795-1800 is voor een deel op dit 

uitgangspuntt terug te voeren: de VOC, en daarmee het wingewest Oost-Indië, leverde de staat geen geld 

op,, maar kostte alleen maar geld. De staat nam daarom het hebben en houden van de VOC tot zich. 

Ookk later in het overgangstijdperk wordt benadrukt dat koloniën 'bestaan voor het Moederland, het 

Moederlandd niet voor de Coloniën'.240 

Hett gebruik van de term 'Moederland' wijst intussen op een groot verschil tussen het VOC-tijdperk 

enn het overgangstijdperk. Deze term illustreert namelijk een nieuw politiek-ideologisch uitgangspunt, 

datt al vóór 1795 door de Patriotten was ontwikkeld, en dat vanaf het begin van het overgangstijdperk 

dee boventoon heeft gevoerd. Het behelst dat 'koloniën bezittingen [zijn] van de staat, verworven ten 

batee van het gemenebest'.241 Dit uitgangspunt is terug te vinden in de Staatsregeling van 1798 en is de 

anderee reden geweest voor de overname en opheffing van de VOC: een geprivilegieerde handelsmaat-

schappijj  als de VOC behoort geen koloniën te bezitten. Een ander verschil tussen het VOC-tijdperk en 

hett overgangstijdperk is dat er in de loop van de jaren 1795-1816 meer aandacht ontstaat voor het lot 

vann de inheemse bevolking, hoe moeilijk verenigbaar dat ook lijk t met het zojuist genoemde economi-

schee uitgangspunt. 

Ookk op het terrein van het staatsrecht voor de koloniën zijn de verschillen tussen het VOC-tijdperk 

enn het overgangstijdperk groot. In het VOC-tijdperk was er een rudimentair staatsrechtelijk stelsel met 

eenn overheidspoot, de Staten-Generaal, en een handelspoot, de Heren XVI I en de Indische regering. Dit 

rudimentairee stelsel was gebaseerd op regelgeving als de Unie van Utrecht, het door de Staten-Generaal 

afgekondigdee octrooi van 20 maart 1602, het door de Staten-Generaal afgekondigde Plakkaat van 27 

novemberr 1609 en de Algemene Instructies van de Heren XVII . Uit deze regelgeving viel zoals in het 

vorigee hoofdstuk is gebleken een verdeling van regelgevende bevoegdheden af te leiden, maar in de 

praktijkk is in de loop van het VOC-tijdperk van die verdeling weinig overgebleven. Zo heeft de Indi-

schee regering, waaraan in theorie slechts aanvullende regelgevende bevoegdheden toekwamen, in de 

praktijkk vanaf ongeveer 1650 vrijwel autonoom regelgevende bevoegdheden uitgeoefend. 

Dee jaren 1795-1816 leveren althans in theorie enkele duidelijke staatsrechtelijke stelsels voor de 

koloniënn op. Deze stelsels kennen alleen overheidsorganen en hebben een vaste vorm. De uitgangspun-

tenn ervan zijn normaliter te vinden in een Staatsregeling of in een Constitutie, de uitwerking ervan is te 

vindenn in een Charter of in een Regeringsreglement. In deze regelgeving wordt de verdeling van 

2400 Mijer (1848), p. 141. De discussie hoe aan het wingewest Oost-Indië het best geld te verdienen valt zal 
nogg zeer lang voortduren. Het succes van het cultuurstelseL, ingevoerd in 1830, zal die discussie slechts tijdelijk 
doenn verstommen. 

2411 Schutte (1974), p. 214. 
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regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën expliciet geformuleerd. In de stelsels wordt vastgehouden 

aann het principe dat het zwaartepunt bij het maken van regelgeving voor de koloniën in Nederland ligt: 

dee regelingen die de uitgangspunten bevatten worden in Nederland gemaakt. In deze stelsels ten slotte 

iss de Indische regering als voorheen aanvullende regelgever, maar is zij sterker dan voorheen gebonden 

aann de in Nederland opgestelde regelgeving. 

Hett ontstaan van deze nieuwe staatsrechtelijke stelsels is natuurlijk een belangrijke zaak. Toch moet 

err wel op gewezen worden dat met betrekking tot Oost-Indië de stelsels tot 1808 op zijn best maar half 

functioneren.. Een essentieel onderdeel, de nieuwe relatie tussen de regelgevers in Nederland en die in 

Oost-Indië,, kan niet worden ingevoerd door de praktische onmogelijkheid de stelsels in Oost-Indië te 

introduceren.. En zelfs vanaf 1808, met Daendels' komst naar Oost-Indië en met de invoering van de 

Instructiess van 1807 aldaar, kan niet gesteld worden dat er nu een nieuw stelsel - dat is neergelegd in de 

Constitutiee van 1806 en de Instructies van 1807 - is dat volledig en naar behoren functioneert. Daendels 

iss immers onder meer naar Oost-Indië gezonden om te onderzoeken hoe de definitieve inrichting van de 

Indischee kant van het nieuwe stelsel eruit moet gaan zien en of het rapport en het ontwerp-charter van 

311 augustus 1803 daarvoor de basis kunnen zijn. Hiermee is het ontstaan van de nieuwe stelsels vooral 

inn theoretisch opzicht belangrijk, de vraag of en hoe dergelijke stelsels in de Indische praktijk kunnen 

gaann functioneren is nog niet beantwoord. Praktijkervaring zal pas vanaf 1816 worden opgedaan. 

Gedurendee het overgangstijdperk is op twee van de zojuist genoemde vier punten een ontwikkeling 

zichtbaar.. Dat betreft niet de economische en politiek-ideologische uitgangspunten: koloniën blijven 

wingewestenn en staatsbezittingen. De opvattingen over het lot van de inheemse bevolking maken wel 

eenn ontwikkeling door. In de beginjaren van de Bataafse Republiek komt de inheemse bevolking vooral 

terr sprake tijdens discussies over de slavernij, die veelal als een noodzakelijk kwaad wordt gezien. 

Wiselius'' opmerking uit 1797 'dat het voor deze Republiek van het hoogste belang moet worden 

gerekend,, door een billijk e en rechtvaardige behandeling de Inlander aan ons te verbinden' - een 

mengsell  van altruïsme en eigenbelang en als zodanig typerend voor de noodzakelijk moeizame relatie 

tussenn het economische uitgangspunt dat koloniën wingewesten zijn en de aandacht voor het lot van de 

inheemsee bevolking - is slechts een anticipatie op latere ontwikkelingen in het overgangstijdperk.242 Pas 

mett het rapport en het ontwerp-charter van 1803, het Charter van 1804, het Regeringsreglement van 

18066 en de Instructies van 1807 komt er een grotere betrokkenheid bij het lot van de inlander. 

Daarnaastt is, naast de hierboven aangegeven constante algemene kenmerken, ook in de nieuwe 

staatsrechtelijkee stelsels voor de koloniën een duidelijke ontwikkeling te zien. Deze ontwikkeling komt 

naarr voren uit het volgende schema: 

Dee Wit, p. 199. 
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Srr  1798, Ir  1800 

Srr  1801, Ir  1800/ 
1804,, Ch 1804 

Srr  1805, Ir  1804, 
Rrl806 6 

Conn 1806, Idg 
1806,, Igg 1807, 
Iggrr  1807 

hett Vertegen-
woordigend d 
Lichaamm maakt 
wetgeving g 

waarschijnlijkk geen 
bevoegdheid2*3 3 

geen n 

hett Wetgevend 
Lichaamm keurt de 
doorr de koning 
ingediendee wets-
voorstellenn goed of 
wijstt ze af 

hett Uitvoerend Be-
windd maakt ter uit-
voeringg van wetten 
regelgeving g 

hett Staatsbewtnd 
maaktt hogere re-
gelgeving g 

dee raadspensionaris 
maaktt hoogste re-
gelgeving g 

dee koning maakt 
terr uitvoering van 
wettenn regelgeving 

hett Comité tot 
18000 en de Raad 
vanaff  1800 maken 
aanvullendee regel-
geving g 

dee Raad maakt aan-
vullendee regelge-
ving g 

dee Raad maakt aan-
vullendee regelge-
ving g 

dee minister maakt 
aanvullende e 
regelgeving g 

regelgevendee be-
voegdhedenn op 
grondd van de In-
structiee van 1650 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

Dee jaren 1795-1813 in Nederland worden vaak geschetst als een gang van democratie naar autocratie.244 

Dezee ontwikkelingsgang is ook zichtbaar in de ontwikkeling van de stelsels van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor Oost-Indië. De staatsregeling van 1798 is een voorbeeld van democratisch 

staatsrechtelijkk denken, met een grote rol op het terrein van regelgeving voor de koloniën voor de door 

eenn aanzienlijk deel van de bevolking gekozen Nederlandse wetgever. De Staatsregelingen van 1801 en 

18055 en de Constitutie van 1806 vormen hierop een autocratische reactie: de uitvoerende macht trekt de 

regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën aan zich, ten koste van de wetgevende macht. 

Dee ontwikkeling van democratie naar autocratie geldt voor de regelgevende organen in Nederland. 

Zee heeft geen gevolgen voor de positie van de aanvullende regelgever in Oost-Indië ten opzichte van de 

regelgeverss in Nederland. Deze positie wordt niet sterker, maar ook niet zwakker. De reden daarvoor is 

datt alle in het moederland vastgestelde regelgeving voor Oost-Indië uit deze periode op één bron valt 

terugg te voeren: de activiteiten van de commissie van 11 november 1802, die resulteren in het rapport 

enn het ontwerp-charter van 31 augustus 1803. Zowel het Charter van 1804, als het Regeringsreglement 

vann 1806 en de Instructies van 1807 nemen de centrale elementen van het rapport en het ontwerp-

charterr over, ook op het terrein van de regelgevende bevoegdheden voor de Indische regering. 

2411 Zoals eerder opgemerkt maakt de vage formulering van artikel 48 Sr 1801 het noodzakelijk om een slag 
omm de arm te houden inzake het bestaan van regelgevende bevoegdheden van het Wetgevend Lichaam voor de 
koloniën. . 

2444 Zie bijvoorbeeld De Gou (1997), p. XIX en Van der Pot-Donner, p. 111 -6. 
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Dee algemene staatsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland in de periode 1795-1813 worden niet altij d 

evenn positief beoordeeld. Het Handboek van het Nederlandse staatsrecht stelt bijvoorbeeld over  deze 

periode: : 

Zoo had men binnen vijftien jaar  [1795-1810] de gehele scala van de verschillende consequenties der 
revolutiee doorlopen. Het meest blijvend resultaat van die ervaring is geweest dat aan de vormen en 
instellingenn van de republiek een einde is gekomen. Geen van de verschillende regimes heeft lang 
genoegg bestaan om wortel te schietenen zich te kunnen ontwikkelen; geen ervan heeft ook de oude 
gewoontenn en opvattingen grondig kunnen wijzigen. Die taak was weggelegd voor  de nieuwe Neder-
landsee staat, die uit oudere en jongere draden een passend kleed moest weven.243 

Hierr  lijk t te worden beweerd dat de jaren 1795-1813 eerder  afbrekend dan opbouwend zijn geweest. 

Mogelijkk  klopt dit beeld voor  specifiek Nederlandse kwesties, maar  op koloniaal terrein dient het te 

wordenn genuanceerd. Het belang van het overgangstijdperk voor  het denken over  de koloniën en voor 

hett  koloniale staatsrecht moet niet worden onderschat. Wat het denken over  de koloniën in zijn alge-

meenheidd betreft: in het overgangstijdperk heeft men zich voor  het eerst 'de opgave gesteld, een 

redelijk ee reden voor  de aanwezigheid in die gebieden [= de koloniSn] te geven en na te denken over  de 

vraagg waartoe koloniën eigenlijk dienen'.24*  Het denken over  het waarom van koloniaal bezit, dat in 

dezee periode ontstaat, zal in latere periodes niet meer  verdwijnen. Verder  kan worden gesteld dat een 

belangrijkk  nieuw element van het koloniale denken uit het overgangstijdperk, de bewogenheid met het 

lott  van de inheemse bevolking, in de negentiende en de twintigste eeuw steeds belangrijker  gaat 

worden.. Het zal uiteindelijk leiden tot de invoering van de ethische politiek in 1901. 

Watt  het koloniale staatsrecht betreft: de in het overgangstijdperk ontstane gewoonte om een expli-

ciett  stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden vast te stellen zal in de negentiende en de 

twintigstee eeuw niet meer  verdwijnen. Daarnaast heeft men autocratische beginselen van de latere 

stelselss van het overgangstijdperk overgenomen in de periode 1816-1848, en heeft men het rapport en 

hett  ontwerp-chaiter  van 1803 als inspiratiebron gebruikt voor  verschillende Regeringsreglementen in de 

periodee 1816-1848. 

Vann der  Pot-Donner, p. 115-6. 
Sirkss (2001), p. 211. 
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Hoofdstukk 3 

Autocratischh Nederlands-Indisch staatsrecht (1816-1848) 

3.11 Inleidende algemene opmerkingen 

Inn een breder kader beschouwd maakt de rechtshistorisch te onderscheiden periode 1816-1848 deel uit 

vann twee periodes die onderscheiden kunnen worden in de politieke en economische geschiedenis van 

Nederlandss Oost-Indië: de jaren 1780-1830 en de jaren 1830-1870.' Aan het begin van hoofdstuk 2 is 

all  aangegeven dat de jaren 1780-1830 als overgangsperiode kunnen worden gezien. Deze typering is 

gebaseerdd op politieke en economische criteria. In de jaren 1780-1830 worden nieuwe bestuursvormen 

uitgeprobeerd,, en worden liberale stelsels ontwikkeld en uitgeprobeerd om de kolonies economisch tot 

ontwikkelingg te brengen. Voor de jaren 1816-1830 zijn aan deze stelsels de namen van gouverneur-

generaall  Van der Capellen (1816-1826) en commissaris-generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830) 

verbonden.22 De door hen voorgestane stelsels zijn omschreven als respectievelijk 'vrije beschikking van 

denn Javaan over de producten van zijne arbeid, tegen betaling eener billijk e rente van den grond, met 

uitsluitingg van den invloed van Europeanen op denzelve', en 'kolonisatie van Europeanen met afstand 

vann grond, hetzij in vollen eigendom of in huur, te betelen door vrije arbeiders'.3 

Aann de experimenten met de liberale stelsels komt in 1830 een einde. In dat jaar maakt gouverneur-

generaall  Van den Bosch een begin met de invoering van het cultuurstelsel in Indië.4 Daarnaast is 1830 

ookk het jaar waarin, na de beëindiging van de Java-oorlog (1825-1830), de waarlijk koloniale periode 

vann de Javaanse geschiedenis begint. Na afloop van die oorlog is de macht van de Nederlanders op Java 

11 Zie Van Goor (1994), p. 171-211 en 213-254 voor een behandeling van beide periodes. 
22 G.A.G.Ph. baron van der Capellen (1778-1848) vervult verschillende functies ten tijde van de Bataafse 

Republiekk en het Koninkrijk Holland. Vanaf 1813 is hij onder meer secretaris van staat voor de zaken van 
koophandell  en koloniën (april-mei 1814) en secretaris van staat voor de Belgische provinciën (augustus 1814-
oktoberr 1815). Daarna is hij commissaris-generaal (augustus 1816-januari 1819) en gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indigg (augustus 1816-januari 1826). Van 1841 tot 1848 is hij opperkamerheer van Willem II. 

L.P.J.. burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849), lid en (vanaf 1818) voorzitter van de Tweede Kamer 
(1815-1819),, gouverneur van de provincie Antwerpen (1820-1823), gouverneur van Zuid-Brabant (1823-1825), 
commissaris-generaall  van Nederlands-Indië (1826-1830). Du Bus is overigens pas in mei 1828 ontslagen als 
gouverneurr van Zuid-Brabant; zie Van der Wijck (1866), p. 4. 

33 Steijn Parvé, p. 313. Deze omschrijvingen zijn van Van den Bosch, in een advies van 6 maart 1829 over het 
stelsell  van kolonisatie van Nederlands-lndiö. 

44 J. van den Bosch (1780-1844) vervult tussen 1797 en 1808 verschillende militaire functies in Oost-Indië. 
Vanaff  1813 is hij onder meer belast met de directie van de Oost-Indische militaire zaken (1814-1815) en is hij 
commissaris-generaall  voor de Nederlandse bezittingen in West-Indië (1827-1828). Daarna is hij gouverneur-
generaall  van Nederlands-Indië (januari 1830-juli 1833), commissaris-generaal van Nederlands-Indië (juni 1833-
januarii  1834) en minister van koloniën (mei 1834-januari 1840) en lid van de Tweede Kamer (1842-1844). 
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sterkk toegenomen en is de koloniale staat aldaar  vrijwel oppermachtig. 

Aann het eind van de periode 1780-1830 is daarmee ideologisch, economisch en politiek de rust 

hersteld,, en breekt een nieuwe periode aan. Deze periode beslaat de jaren 1830-1870 en is omschreven 

alss een tijdper k van 'Exploitati e en Consolidatie'.5 Deze jaren van Nederlands beheer  over  delen van de 

Indonesischee archipel kennen twee centrale en nauw met elkaar  samenhangende uitgangspunten. 

Allereerstt  is er  als economisch uitgangspunt het exploiterende cultuurstelsel, te omschrijven als 

diee vorm van agrarisch-industriele exploitatie van Java, waarbij  het gouvernement gezag en invloed 
gebruiktee om de inheemse bevolking tegen een eenzijdig vastgesteld en laag plantloon tropische 
exportproductenn te doen verbouwen, welke artikelen vervolgens ten behoeve van de staatskas werden 
verkocht6 6 

Hett  doel van het cultuurstelsel is Nederlands-Indiè*, zoals Oost-Indië vanaf 1816 ook wel genoemd 

wordt,, tot een winstgevend wingewest voor  Nederland te maken, na de mislukte economische experi-

mentenn van de jaren 1816-1830 en de kostbare Java-oorlog. In deze doelstelling is het stelsel geslaagd: 

inn de periode 1832-1877 is in totaal 784 miljoen gulden aan Nederland ten goede gekomen. De gevol-

genn van het cultuurstelsel voor  de inheemse bevolking zijn minder  eenduidig, maar  over  het algemeen 

wordtt  tegenwoordig aangenomen dat het cultuurstelsel 'voor  de bevolking door  de bank genomen meer 

positievee dan negatieve resultaten opleverden', zij  het dat deze conclusie 'sterk naar  sociale groep, naar 

regioo en naar  periode moet worden genuanceerd'.7 

Daarnaastt  is er  als poHtiek-militai r  uitgangspunt de consoliderende onthoudingspolitiek. De onthou-

dingspolitiekk is in de jaren dertig van de negentiende eeuw ontwikkeld door  Van den Bosch en door 

gouverneur-generaall  ad interim, later  minister  van koloniën Baud.' Ze kan gezien worden als een 

voortzettingg van een al onder  de VOC bestaande traditie, waarbij  gebiedsuitbreiding geen gevolg was 

vann de zucht tot verovering, maar  van de behoefte de Nederlandse handelsbelangen te beschermen,9 en 

behelstt  een politiek van non-interventie voor  de gebieden in de Indonesische archipel buiten Java en 

Madoera.. In deze gebieden, de zogenaamde buitengewesten, zou het Nederlands-Indische gouverne-

mentt  zich, bij  ontbreken van autorisatie van het opperbestuur  in Nederland, moeten onthouden van 

gebiedsuitbreidingg en vooral een goede verstandhouding met de Indonesische vorsten moeten nastre-

ven.. Alleen Sumatra, waar  vooral Van den Bosch grote economische verwachtingen van had, vormt op 

55 Van Goor  (1994), p. 213. 
6Fasseur(1975),p.. 11. 
77 J.J.P. de Jong, p. 225. Zie ook Elson, p. 323-4. 
**  J.C. Baud (1789-1859) vervult vanaf 1810 verschillende ambten in Oost-Indie. Vanaf 1816 is hij  secretaris 

vann het gouvernement (1816-1819) en algemene secretaris van de Hoge Regering (1819-1821). Na terugkeer  in 
Nederlandd is hij  bij  het ministerie van koloniën eerst directeur  voor  de zaken van de Oost-Indische bezittingen 
(1824-1825)) en vervolgens directeur  voor  de zaken van de koloniën (1825-1832). Hij  is daarna gouverneur-
generaall  ad interim van Nederlands-Indiè (1833-1836), lid van de Raad van State (1838-1839), minister  van 
koloniënn (1840-1848) en lid van de Tweede Kamer (1850-1858). 

99 Zie Van der  Wal (1971), p. 47. 
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dee politiek van non-interventie van tijd tot tijd een uitzondering. 

'Geldverslindendee militaire expedities op eilanden die het koloniale gouvernement geen enkel 

economischh voordeel beloofden op te brengen' zijn door de onthoudingspolitiek voortaan uit den 

boze.100 Het cultuurstelsel en de onthoudingspolitiek zijn daarmee twee uitingsvormen van de behoefte 

omm van Nederlands-Indiè" een winstgevende bezitting voor Nederland te maken." 

Aann de onthoudingspolitiek is overigens wel een 'koloniale paradox' verbonden. Hoewel namelijk 

hett opperbestuur in Nederland in overeenstemming met de onthoudingspolitiek zeer spaarzaam is 

geweestt met het geven van autorisatie voor het ontplooien van militaire initiatieven in de buitengewes-

ten,, is er in de jaren 1830-1870 toch sprake geweest van een voortdurende Nederlandse expansie in die 

gewesten.. Deze expansie is volgens Fasseur in hoofdzaak te wijten aan 'het veelal eigenmachtig 

optredenn van de Nederlandse bestuursambtenaren in de buitengewesten op wie Batavia, laat staan Den 

Haag,, onvoldoende greep had'.12 

Eenn behandeling van het cultuurstelsel en de onthoudingspolitiek, en van de experimenten in de 

jarenn 1816-1830, hoort eerder thuis in een historisch werk dan in een rechtshistorisch werk. Daarom zal 

aann deze centrale economisch-politieke kenmerken van de jaren 1830-1870 en aan de daaraan vooraf-

gaandee experimenten van de jaren 1816-1830 in dit hoofdstuk slechts aandacht worden besteed, voor 

zoverr dat noodzakelijk is voor een goed begrip van de voor Nederlands-Indië relevante staatsrechtelijke 

ontwikkelingenn in de jaren 1816-1848.13 

Zoalss gezegd is de periodisering en kwalificatie van de jaren 1830-1870 als tijdperk van exploitatie en 

consolidatiee gebaseerd op politieke en economische criteria, zoals ook de kwalificatie van de jaren 

1780-18300 als overgangsperiode dat was. Vanuit rechtshistorisch oogpunt dient een andere periodise-

ringg te worden aangebracht. In het vorige hoofdstuk is vermeld dat Nederland in november 1813 weer 

onafhankelijkk wordt en dat het op 19 augustus 1816, als koninkrijk der Nederlanden en krachtens de 

Conventiee van Londen van 13 augustus 1814, de soevereiniteit over Oost-Indië terugkrijgt. Het jaar 

18166 is daarmee voor Nederlands-Indië het begin van een nieuwe rechtshistorische periode, die van het 

koninkrijkk der Nederlanden. Deze periode duurt tot 1942, en kan aan de hand van de Nederlandse 

100 Van den Doel (1996), p. 61. 
111 Zie Van der Wal (1971), p. 47 en Fasseur (1979), p. 173-4. 
122 Fasseur (1979), p. 185. Zie J.J.P. de Jong, p. 239 voor een andere opvatting: volgens deze schrijver is er in 

anderee buitengewesten dan Sumatra geen sprake van expansie, maar van militaire expedities waarvan 'het enige 
doell  was de Indonesische vorsten de Nederlandse claims en formele supervisie te laten erkennen'. 

111 Zie Elson, Fasseur (1975), en Van Niel (1992) voor uitgebreide behandelingen van het cultuurstelsel; zie 
ookk Van Goor (1994), p. 220-30, Van den Doel (1996), p. 53-7 en 91-9, en J.J.P. de Jong, p. 203-30. Zie Van 
derr Wal (1971), Fasseur (1979), Van Goor (1994), p. 230-5, Van den Doel (1996), p. 61-74, en J.J.P. de Jong, p. 
230-477 voor de onthoudingspolitiek. Zie Ottow, Van Weideren Rengers en Stevens voor de economische 
experimentenn van de jaren 1816-1830. 
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Grondwettenn en de regeringsreglementen voor Nederlands-Indië nader onderverdeeld worden. 

Eenn eerste subperiode binnen de jaren 1816-1942 wordt uitgemaakt door de periode 1816-1848. 

Dezee subperiode wordt beheerst door de Grondwet van 1815 en de grondwetsherziening van 1840.u De 

Grondwett kent in deze jaren aan de Koning een overheersende rol toe in het vaststellen van regelgeving 

voorr en het voeren van bestuur over Nederlands-Indië. In (of vlak vóór) deze subperiode ziet ook een 

aantall  Regeringsreglementen voor Nederlands-Indië het licht, opgesteld door of in naam van de 

Koning:: de Regeringsreglementen van 1815,1818,1827,1830 en 1836. 

Dee grondwetsherziening van 1848 maakt een eind aan de overheersende rol van de Koning en is het 

beginn van een ander staatsrecht voor Nederlands-Indië en een nieuwe subperiode, de jaren 1848-1927. 

Vanaff  1848 speelt de wetgevende macht in het moederland, de regering en de Staten-Generaal samen, 

eenn centrale rol bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Dit nieuwe staatsrecht voor 

Nederlands-Indiëë wordt uitgewerkt in de Wet van 2 september 1854 houdende vaststelling van het 

reglementt op het beleid der regering van Nederlands-Indië (Stb. 1854, nr. 129; SNI 1855, nr. 2), beter 

bekendd als het Regeringsreglement van 1854, en zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld.15 

3.22 Verdeling van regelgevende bevoegdheden; dualisme van recht en concordantie 

Hett onderstaande bevat een weergave in hoofdlijnen van het stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië in de jaren 1816-1848. Daarbij zal geen aandacht worden besteed 

aann de Grondwet van 1814. Weliswaar is deze Grondwet van belang geweest voor de totstandkoming 

vann het stelsel - het koloniale artikel van de Grondwet van 1814 is bijna woordelijk overgenomen in de 

Grondwett van 1815 - maar voor het feitelijkfunctionerende stelsel zijn alleen de Grondwetten van 1815 

enn 1840 relevant: zoals gezegd heeft Nederland pas in 1816 de soevereiniteit over Oost-Indië terugge-

kregen.. De Grondwet van 1814 zal aan de orde komen in paragraaf 3.3, die de totstandkoming van het 

stelsell  en een staatsrechtelijke discussie over het stelsel behandelt. 

Naa de weergave in hoofdlijnen van het stelsel zal worden behandeld hoe tussen 1795 en 1848 

uitwerkingg is gegeven aan twee in het eerste hoofdstuk al aan de orde gekomen centrale kenmerken van 

regelgevingg voor Nederlands-Indië: het dualisme van recht en het concordantieprincipe.'6 

3.2.11 Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

a.a. De Grondwet van 1815 

144 Hierna zal gemakshalve worden gesproken over de Grondwet van 1840. 
155 Bij het periodiseren is Ball gevolgd, die eveneens een periode 1816-1848 onderscheidt. De Louter onder-

scheidtt een periode 1814-1848, gekenmerkt door 'uitsluitend opperbestuur der kroon'; Logemann spreekt over 
'Indië'ss staatsorde vóór 1854', en laat het nieuwe staatsrecht voor Nederlands-Indië daarmee beginnen met het 
Regeringsreglementt van 1854. 

166 Zie paragraaf 1.2 voor een behandeling van deze principes tot 1795. 
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Hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië in de jaren 1816-1840 

wordtt beheerst door artikel 60 Gw 1815. Dit artikel luidt: 

60.. De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

Hoewell  de term 'opperbestuur' anders doet vermoeden, wordt vrij algemeen aangenomen dat dit artikel 

dee Koning alle regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de koloniën (de 'volkplantingen en 

bezittingen')) toekent Deze bevoegdheden kan de Koning naar eigen inzicht overdragen en weer tot 

zichh nemen.17 

Onderr de Grondwet van 1815 zijn er hoofden van ministeriële departementen, oftewel ministers. De 

ministerss zijn aan de Koning ondergeschikte ambtenaren. Zij voeren de bevelen uit van de Koning, die 

hett centrale punt van de regering vormt, en zijn slechts aan hem verantwoording schuldig.18 Binnen 

dezee verhouding van chef en ondergeschikte kan de minister een actieve rol spelen bij de voorbereiding 

vann het Koninklijk beleid en in de praktijk een grote zelfstandigheid hebben, de richting van het beleid 

wordtt echter door de Koning bepaald. De Koning kan altijd beslissen naar eigen inzicht, 'met, zonder 

off  tegen het advies van den minister'.19 Voor de minister van koloniën geldt dit alles vanzelfsprekend 

ook.. Deze minister voert de bevelen uit van de Koning, en is alleen aan hem verantwoording schuldig. 

Inn de praktijk zal de minister van koloniën vooral fungeren als 'doorgeefluik' tussen de Koning en 

organenn in Nederlands-Indië: hij onderhoudt namens de Koning een regelmatige briefwisseling met de 

organenn aldaar. Zo verzendt hij bevelen van de Koning naar Nederlands-Indië, en ontvangt hij versla-

genn uit Nederlands-Indië die het de Koning mogelijk moeten maken om de situatie aldaar te beoordelen 

enn eventueel maatregelen te nemen. 

Opp grond van artikel 60 Gw 1815 spelen de Staten-Generaal op koloniaal terrein geen rol tenzij de 

Koningg hun die rol wil geven: er is geen grondwettelijke bepaling die de Staten-Generaal regeringsbe-

voegdhedenn inzake de koloniën verleent, en de Koning is hun geen verantwoording verschuldigd voor 

zijnn regeringsdaden inzake de koloniën. In de praktijk zullen de Staten-Generaal, mede door hun 

begrotingsrecht,, een kleine rol spelen op het terrein van de koloniale financiën,20 maar aan het vaststel-

lenn van regelgeving voor de koloniën zullen zij part noch deel hebben, en een controlerende rol ten 

aanzienn van het koloniale beleid zullen zij niet vervullen. 

Tenn slotte zijn er organen in Nederlands-Indië, zoals de Indische regering en de commissarissen-

generaal.. Ook zij hebben geen regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden tenzij de Koning hun die 

toekent.. Aan deze organen heeft de Koning in de verschillende door of vanwege hem vastgestelde 

177 Zie ook LA. Nederburgh (1923), p. 126-9 en 145-6. 
'gg Zie Bovend'Eert en Kummeling, p. 338 en Oud (1967,1970), deel I, p. 250-63. 
"Logemannn (1939), p. 490. 
200 Zie De Meij (2003a), passim, over deze rol. 
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Regeringsreglementenn en Instructies uit deze periode regelgevende en bestuurlijk e bevoegdheden 

overgedragen.. De organen in Nederlands-Indië zijn voor  hun activiteiten verantwoording schuldig aan 

dee Koning, die hun terzake bevelen kan geven. Daarnaast is er  vanzelfsprekend de (goeddeels theoreti-

sche)) mogelijkheid voor  de Koning om deze bevoegdheden weer  tot zich te nemen. In de praktij k moest 

dee Koning natuurlij k veel overlaten aan de Indische regering en de commissarissen-generaal. De grote 

afstandd tussen Nederland en Nederlands-Indië maakte een adequaat en tijdi g reageren vanuit Nederland 

opp ontwikkelingen in Nederlands-Indië onmogelijk, en maakte voor  veel zaken organen ter plaatse de 

eerstt  aangewezen regelgever  (en bestuurder). Hoofdlijnen van beleid konden worden vastgesteld in 

Nederland,, de uitwerkin g moest worden overgelaten aan organen in Nederlands-Indië. Dit heeft ertoe 

geleidd dat in de jaren 1816-1840 het overgrote deel van de regelgeving voor  Nederlands-Indië, zo'n 90 

%,, is vastgesteld door  organen in Nederlands-Indië.21 

All  met al levert de Grondwet van 1815 een zeer  eenvoudig stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor  Nederlands-Indië op. Er  is in theorie maar  één regelgever  voor  Nederlands-Indië, 

diee aan niemand verantwoording schuldig is. Wel kan deze regelgever, de Koning, zijn bevoegdheden 

overdragenn aan andere organen. In de praktij k heeft de Koning delen van zijn bevoegdheden overgedra-

genn aan organen in Nederlands-Indië. Ondanks de eenvoud van dit stelsel is er  onder  tijdgenoten enige 

discussiee over  gevoerd. Eén discussie heeft zich grotendeels in de openbaarheid afgespeeld: de discus-

siee of het opperbestuur  bij  uitsluitin g van de Koning werkelijk de Staten-Generaal uitsluit van het 

vaststellenn van regelgeving voor  de koloniën. Een andere discussie heeft zich buiten de openbaarheid 

afgespeeld::  de discussie over  de verhouding tussen de minister  van koloniën en de gouverneur-gene-

raal.. Op beide discussies zal later  in dit hoofdstuk worden ingegaan. 

b.b. De Grondwet van 1840 

Dee grondwetsherziening van 1840 brengt niet al te grote veranderingen aan in bovenstaand stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië. Van belang zijn de wijziging van het 

'koloniale''  artikel van de Grondwet, en de invoering van de strafrechtelijk e ministeriële verantwoorde-

lijkheid .. Het hernummerde en herziene 'koloniale' artikel van de Grondwet van 1840 luidt : 

59.. De Koning heeft bij  uitsluiting het opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 
Aann de Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zitting, worden medegedeeld de laatst 
ingekomenee staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volkplantingen en bezittingen. 
Hett  gebruik van het batig slot, beschikbaar  ten behoeve van het moederland, wordt bij  de wet gere-
geld. . 

211 Zie de behandeling van de Regeringsreglementen van 1815, 1818,1827, 1830 en 1836 voor  een onderbou-
wingg van dit percentage. 
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Dee artikelen 75-77 Gw 1840, waarin de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en haar 

consequentiess zijn neergelegd, luiden: 

75.. De Hoofden der Ministeriële Departementen zijn verantwoordelijk voor alle daden door hen als 
zoodanigg verrigt, of tot welker daarstelling of uitvoering zij zullen hebben medegewerkt, waardoor de 
Grondwett of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd zijn. 
76.. Ten einde van deze medewerking te doen blijken, zullen alle Koninklijke besluiten en beschikking-
enn moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het Hoofd van het Ministerieel Departement 
waartoee dezelve behoren. 
77.. Over de aanklagten ter zake van deze verantwoordelijkheid, oordeelt de Hooge Raad er Nederlan-
den,, naar de voorschriften der wet. 

Blijkenss de eerste alinea van artikel 59 Gw 1840 zijn de Koning, net als onder de Grondwet van 1815, 

allee regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de koloniën (de 'volkplantingen en bezittingen') 

toegekend.. Deze bevoegdheden kan de Koning naar eigen inzicht overdragen en weer tot zich nemen. 

Onderr de Grondwet van 1840 verandert de positie van de minister enigszins. De artikelen 75-77 Gw 

18400 introduceren de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid van ministers voor alle daden, 

doorr hen als zodanig verricht of waaraan zij hadden meegewerkt, waardoor de Grondwet of de wetten 

geschondenn of niet opgevolgd worden. Het praktisch gevolg hiervan is dat 'alle Koninklijke besluiten 

enn beschikkingen' door een minister gecontrasigneerd moeten worden (76 Gw 1840).22 Hierdoor kan de 

Koningg niet langer besluiten nemen zonder medewerking van een minister en wordt het ambt van 

ministerr een zelfstandig ambt, naast dat van Koning. De minister moet zich rekenschap gaan geven van 

dee rechtmatigheid van te nemen besluiten.23 Dit kan ertoe leiden dat de minister zich onafhankelijker 

vann de Koning gaat opstellen. In de jaren 1840-1848 is daarvan echter maar in beperkte mate sprake; 

overr het algemeen houdt de Koning 'de teugels nog in de hand'.24 Hoewel er geen wetten zijn voor de 

koloniën,, en de kans dat een Koninklijk besluit in strijd is met de Grondwet of de wet dus wel zeer 

kleinn is, geldt dit alles ook voor de minister van koloniën. Deze minister kan zich onafhankelijk gaan 

opstellen,, maar daarvan is in de praktijk maar in beperkte mate sprake. Op één voorbeeld van een 

onafhankelijkerr opstelling wordt hier gewezen: onder de regering van Willem II heeft Baud zijn 

contraseignn 'geweigerd bij de benoeming van generaal Nahuys tot G.G. van Oost-Indië',25 waardoor de 

benoemingg niet is doorgegaan. In hoofdzaak blijf t de minister echter het 'doorgeefluik' van de Koning: 

hijj  onderhoudt namens de Koning een regelmatige briefwisseling met de gouverneur-generaal. 

Opp grond van artikel 59 Gw 1840 spelen de Staten-Generaal geen rol bij het vaststellen van regelge-

vingg voor Nederlands-Indië. Artikel 59 Gw 1840 verleent hun voor het eerst expliciet enkele bevoegd-

hedenn inzake de koloniale financiën, maar die bevoegdheden stellen als voorheen weinig voor. De 

222 Zie Bomewasser, p. 455 voor afwijkingen van deze regel. 
233 Zie Bomewasser, p. 453-7; Bovend'Eert en Kummeling, p. 339; Kortmann, p. 305; Oud (1967, 1970), deel 

I,, p. 264. 
244 Oud (1967, 1970), deel I, p. 265. 
255 Bomewasser, p. 455. 
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Staten-Generaall  krijgen 'mededeling van de uitkomsten van 's konings opperbestuur', maar dit impli-

ceertt geen 'controle op de koloniale financiën'.26 En de wet waarover artikel 59 Gw 1840 spreekt 

betreftt slechts de wijze waarop de opbrengsten van de koloniën zullen worden gebruikt in Nederland. 

Tott slot is van controle op het koloniale regeringsbeleid niet of nauwelijks sprake. Weliswaar is er bij 

ministerss van koloniën iets meer dan voorheen een neiging om beginselen van koloniaal regeringsbeleid 

tegenoverr de Staten-Generaal te verdedigen,27 waarmee vooruit wordt gelopen op de invoering van de 

politiekee verantwoordelijkheid, maar een verplichting tot een dergelijke verdediging is er niet. In 1845 

zall  de Tweede Kamer zelfs zo ver gaan om te erkennen dat ze onvoldoende mogelijkheden heeft om 

eenn controlerende functie te vervullen en de regering daarom om een grondwetswijziging vragen.28 

Dee grondwetsherziening van 1840 brengt geen verandering in de verhouding tussen de Koning en 

organenn in Nederlands-Indië - waarbij het in de jaren 1840-1848 gaat om de gouverneur-generaal. De 

laatstee heeft geen regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden tenzij de Koning die aan hem toekent -

hetgeenn in het Regeringsreglement van 1836 en de bijbehorende Instructies is gebeurd. Voor de 

uitoefeningg van zijn bevoegdheden is de gouverneur-generaal verantwoording schuldig aan de Koning, 

enn de Koning kan hem terzake bevelen geven. Daarnaast is er vanzelfsprekend de (goeddeels theoreti-

sche)) mogelijkheid voor de Koning om deze bevoegdheden weer tot zich te nemen. In de praktijk heeft 

dee Koning ook onder de Grondwet van 1840 veel moeten overlaten aan de gouverneur-generaal: in de 

jarenn 1840-1848 is het overgrote deel van de regelgeving voor Nederlands-Indië, zo'n 90 %, door de 

gouverneur-generaall  vastgesteld.29 

All  met al kan worden gesteld dat de verschillen tussen het stelsel van de Grondwet van 1815 en van de 

Grondwett van 1840 veel kleiner zijn dan de overeenkomsten. Beide stelsels zijn wezenlijk autocratisch: 

err is één regelgever (en bestuurder), die aan niemand verantwoording schuldig is, en daardoor naar 

eigenn goeddunken kan optreden. 

3.2.22 Dualisme van recht en het concordantieprincipe (1795-1848) 

Inn het eerste hoofdstuk zijn twee kenmerken van regelgeving voor Oost-Indië aan de orde gekomen: het 

dualismee van recht en het concordantieprincipe. Het dualisme van recht houdt in dat de bevolkings-

groepp waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: voor Europeanen geldt 

westerss recht, voor inheemsen geldt adatrecht. Het concordantieprincipe heeft betrekking op de inhoud 

266 De Meij (2003a), p. 183. 
277 Zie hiervoor de behandeling later in dit hoofdstuk van Bauds verdediging tegenover de Tweede Kamer van 

hett autocratisch regeringsbeginsel in Nederlands-Indiö. 
nn Zie hiervoor de behandeling later in dit hoofdstuk van het voorstel van de Negenmannen. 
299 Zie de behandeling van het Regeringsreglement van 1836 voor een onderbouwing van dit percentage. 

127 7 



vann het recht voor Europeanen in Oost-Indië. Dit principe houdt in dat de wet van toepassing op 

Europeanenn in Oost-Indië zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht. 

Dee jaren 1795-1848 vormen een overgangsperiode waarin de grondslagen worden gelegd voor een 

algemeneree toepassing van het dualisme van recht.30 Zo stelt het in het tweede hoofdstuk behandelde 

rapportt van 31 augustus 1803 over 'den voet en wijze, waar op in het vervolg de Handel op 's Lands 

Bezittingenn in de Oost-Indiën zoude behooren gedreven en die Bezittingen bestuurd te worden',31 dat 

'dee Wetten, Zeden en Gewoonten der Javanen, ongeschonden, behoorden bewaard te blijven'.32 Dit 

standpuntt keert terug in het bij het rapport gevoegde ontwerp-Charter van 1803. Artikel 86 van het 

ontwerp-Charterr bepaalt onder andere: 'De Rechtspleging, onder den Inlander, zal blijven geschieden 

volgenss hunne eigene Wetten en Gewoonten.'33 

Hett rapport spreekt zich ook uit vóór het concordantieprincipe. Nadat in het rapport is benadrukt dat 

dee rechtspraak onafhankelijk moet blijven van alle politieke invloed, wordt opgemerkt: 

goedee Wetten en goede Rechtbanken zijn daartoe de twee onvermijdelijke vereischten; aan de eerste 
schijntt het, in Indien, niet te hebben ontbroken, het algemeene Recht, het welk hier te Lande [= 
Nederland]]  wordt opgevolgd, strekt ook daar ten richtsnoer.34 

Watt in hoofdstuk 1 is opgemerkt over dit principe tijdens de VOC-periode, geldt ook voor de jaren 

1795-1848.. De reikwijdte van het principe moet niet worden overschat. De bijzondere omstandigheden 

inn de Indonesische archipel creëerden in veel opzichten een samenleving die sterk verschilde van de 

moederlandsee samenleving, en die daarom regelmatig regelgeving nodig had die niet uit moederlandse 

voorbeeldenn viel af te leiden. 

Dee beoogde voortzetting en institutionalisering van het tijdens de VOC-periode geleidelijk ontstane 

'dee facto'-dualisme van recht keert terug in voorschriften van Daendels, die zoals vermeld in 1808 in 

Oost-Indiëë aankomt om daar namens het Koninkrijk Holland orde op zaken te stellen. Bij die voor-

schriftenn baseert hij zich in belangrijke mate op het ontwerp-Charter. Hij streeft ernaar dat de verschil-

lendee bevolkingsgroepen in het algemeen worden berecht volgens hun eigen recht en door hun eigen 

hoven.355 Wel houdt hij wat betreft inheems recht een slag om de arm. Zo stelt hij in een voorschrift van 

44 april 1809 dat 'geene inlandsche gebruiken, formen van procedeeren en strafoefeningen, ofschoon 

ookk niet uitdrukkelijk afgeschaft, in werking behooren te worden gelaten, wanneer dezelve tegen (...) de 

eersteeerste beginselen van regt en billijkheid indruischen' .ï6 Met andere woorden: behoud van adatrecht, 

300 Zie bijvoorbeeld Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 142 en Hooker, p. 252-3. 
3lMijer(1848),p.. 119-20. 
32Mijer(1848),p.2I6. . 
"Mijer(1848),p.. 252-3. 
344 Mijer (1848), p. 200. Mijn cursivering. 
355 Zie ook Ball, p. 90. 
366 Van der Chijs (1885-1900), deel XV, p. 650, mijn cursivering. 
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maarr  met wegneming van die onderdelen die ingaan tegen algemene rechtsbeginselen. Het is een 

principee dat al in de VOC-tijd , bij  de instelling van de Landraad te Semarang, is beleden. 

Hett  Britse tussenbewind (1811-1816) zet inzake het dualisme van recht de lij n van Daendels voort. 

Zoo wordt over  de berechting van inheemsen opgemerkt dat die dient te geschieden 'by the existing 

nativee laws, and ancient customs of the Island: provided the same will not be decidedly at variance with 

thee universal and acknowledged principles of natural justice'.37 

Inn de in dit hoofdstuk behandelde periode 1816-1848 vindt net als in de jaren daarvoor  een geleide-

lijk ee versterking en formalisering van het dualisme plaats. Zo stellen de commissarissen-generaal -

waaroverr  meer  bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1815 - in 1819 enkele regelingen 

vann formeel privaat- en strafrecht vast. Voor  Europeanen gaat het om een 'Reglement op de Criminele 

regtsvordering''  en een 'Reglement op de Manier  van procederen in Civil e zaken'; voor  inheemsen om 

eenn 'Reglement op de Civil e en Criminele regtsvordering onder  den Inlander'. 38 Het reglement voor 

inheemsen n 

zall  worden achtervolgd over  geheel Java, Madura daaronder  begrepen, met uitzondering van de steden 
enn voorsteden van Batavia, Semarang en Soerabaija, binnen welke, even als tot dusverre heeft plaats 
gehad,, de Civile en Criminele justiti e in deszelfs geheel door  de Raden van justiti e zal worden geoe-
fend.39 9 

Hierdoorr  is er  met andere woorden een in regelgeving vastgelegd dualisme van formeel recht Zowel 

Europeanenn als inheemsen hebben, zeker  in theorie, hun eigen formele recht.40 Een uitzondering op dit 

dualismee vormen tot 1824 de inheemsen in Batavia, Semarang en Soerabaya die, zoals al in de VOC-

periodee het geval was, zijn onderworpen aan formeel (en materieel) Europeanenrecht: de Raden van 

justiti ee zijn geen inheemse, maar  Europese rechters. Aan deze uitzondering komt in 1824 een einde. Bij 

besluitt  van 27 januari 1824 wordt namelijk het reglement voor  inheemsen 'onder  den Inlander  binnen 

dee jurisdictio n der  steden Batavia, Semarang en Soerabaija (...) ingevoerd'.41 Hiermee is de inheemse 

bevolkingg in deze steden voortaan onderworpen aan formeel (en materieel) adatrecht, en staat ze onder 

dee jurisdicti e van inheemse rechters als de Landraden. 

Ondankss de geleidelijke formalisering van het dualisme is van een volkomen doorvoering ervan in 

dee periode 1816-1848 geen sprake. Zo is in deze jaren soms materieel recht door  Nederlandse regelge-

verss vastgesteld dat geldt voor  zowel Europeanen als inheemsen. Gewezen kan worden op de ordonnan-

tiee van 5 september  1832 over  de verjarin g van schulden, en op de ordonnantie van 21 april 1834 op 

377 Ball, p. 151. 
MM  SNI1819, nr. 20, onderdelen 5,6 en 7. 
399 SNI  1819, nr. 20. 
400 Ball, p. 213 wijst erop dat in de praktij k de inheemse Landraden het formele recht voor  de Europese Raden 

vann Justitie hebben gebruikt. 
411 SNI, 1824, nr. 4. 
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'dee overschrijving van den eigendom van vaste goederen, en het inschrijven van hypotheken op 

dezelve,, in Nederlandsen Indië'.42 Verder is het in deze jaren soms mogelijk om adatrecht toe te passen 

opp Europeanen. Zo mogen de Landraden op basis van adatrecht rechtspreken in privaatrechtelijke 

zakenn tussen Europeanen en inheemsen wanneer deze zaken een bedrag betreffen lager dan ƒ 500.43 

Overr het algemeen is er echter sprake van een situatie waarin op Europeanen en inheemsen naast 

verschillendd formeel ook verschillend materieel recht van toepassing is. Voor Europeanen bestaat dat 

materiëlee recht in de jaren 1798-1848 voor een belangrijk deel nog uit rechtsregels van de VOC-

periode:: de Statuten en Nieuwe Statuten van Batavia. Voor inheemsen bestaat het uit adatprivaat- en 

adatstrafrecht.. Bij de toepassing van het materiele adatrecht wordt in de jaren 1816-1848 de lijn van 

Daendelss en Raffles voortgezet. Over het materiële adatstrafrecht wordt in 1819 opgemerkt dat de 

regelss ervan zullen worden toegepast 'behoudens, echter, dat dezelve niet strijdig zijn met de algemeen 

bekendebekende beginselen van regt, en de bevelen mitsgaders de wetten van het Gouvernement'.44 In een 

publicatiee van de Nederlandse regelgever in Nederlands-Indië van 13 december 1825 wordt over het 

materiëlee adatprivaatrecht opgemerkt dat het mag worden toegepast, mits het niet strijdt met 'de 

erkendee beginselen van billijkheid en regtvaardigheid'.45 Met deze laatste publicatie zijn, zo wordt in 

18322 bij resolutie meegedeeld, gehandhaafd 'alle Inlandsche of godsdienstige wetten, inrichtingen of 

gebruiken,, ook dan wanneer die niet mochten overeenkomen met de positieve in Indië voor Europeanen 

(...)) gemaakte wetsbepalingen'.46 

3.33 De Grondwetten van 1814 en 1815 

Dee vaststelling van de Grondwet van 1814 en van de Grondwet van 1815 is een onmiddellijk gevolg 

vann twee politieke ontwikkelingen in de periode 1813-1815: het ontstaan van de Verenigde Nederlan-

den,, een zelfstandige eenheidsstaat in de noordelijke Nederlanden, tussen half november 1813 en eind 

maartt 1814, en het ontstaan van het koninkrijk der Nederlanden, inhoudende een vereniging van de 

eenheidsstaatt met België, tussen eind mei 1814 en begin juni 1815.47 Over deze politieke ontwikkeling-

enn hoeft hier maar weinig te worden opgemerkt. Van belang is dat de totstandkoming van de Verenigde 

Nederlandenn in belangrijke mate is geregisseerd door Gijsbert Karel van Hogendorp,48 en gepaard gaat 

422 SNI 1832, nr. 41 en SNI 1834, nr. 27. 
433 SNI 1819, nr. 20, onderdeel 7, artikel 131 en SNI 1824, nr. 4, artikel 13. Zie ook Ball, p. 184 en 187. 
444 SNI 1819, nr. 20, onderdeel 7, artikel 121. Mijn cursivering. 
455 SNI 1825, nr. 42. 
466 SNI 1832, nr. 29. Vanzelfsprekend geldt wel het in 1825 gemaakte voorbehoud. 
477 Zie AGN, deel 11, p. 208-33, en Kossmann, deel 1, p. 95-103 voor uitgebreidere behandelingen. Zie ook 

Bannier,, p. 251-5 en 280-3 en Gosses-Japikse, p. 762-80. 
4ÏÏ G.K. van Hogendorp (1762-1834) is de broer van de in het vorige hoofdstuk genoemde Dirk van Hogen-

dorp.. Hij is tijdens de Republiek pensionaris van Rotterdam (1787-1795). Vanaf 1813 is hij onder meer secreta-
riss van staat van buitenlandse zaken (1813-1814), vice-president van de Raad van State (1814-1816), minister 
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mett de wens om aan het hoofd van de nieuwe staat een soeverein vorst te plaatsen en met de wens om 

voorr de nieuwe staat een Grondwet vast te stellen die de macht van de soevereine vorst inperkt. 

Dee keus voor de vorst valt op Willem Frederik, prins van Oranje en zoon van de laatste stadhouder 

Willemm V. Hem wordt in november 1813 aangeboden 'de souvereiniteit over de Nederlandsche 

Gewesten,, onder zoodanige grondwettelijke bepalingen als de welbegrepen belangen, zoowel van de 

Natiee als van den Vorst, zouden noodzakelijk maken'.49 In een proclamatie van 2 december 1813 deelt 

Willemm mee dat hij de soevereiniteit accepteert, maar alleen 'onder waarborging eener wyze Constitu-

tie'.500 Op 6 december 1813 neemt de soevereine vorst Willem I het landsbewind in handen. Er wordt 

eenn Grondwet opgesteld die op 30 maart 1814 als Grondwet van 1814 in werking treedt. 

Overr de vereniging met België hoeft hier slechts te worden opgemerkt dat ze ertoe leidt dat Willem I 

zichh bij proclamatie van 16 maart 1815 laat verheffen van soeverein vorst tot Koning der Nederlanden 

enn hertog van Luxemburg,51 en dat er een nieuwe Grondwet wordt opgesteld, de Grondwet van 1815, 

diee op 24 augustus 1815 wordt afgekondigd. 

Uitt het bovenstaande blijkt dat het in de periode 1813-1815 een algemeen verbreide wens is geweest 

datt de macht van de soevereine vorst door een grondwet zou worden ingeperkt. De monarchie die vanaf 

22 december 1813 in het leven is geroepen, kon in principe dan ook niet anders dan een constitutionele 

off  'beperkte' monarchie zijn.52 Over de feitelijke inperking van de vorstelijke soevereiniteit zegt de 

wenswens echter niets, die inperking kan slechts duidelijk worden uit de Grondwet zelf. 

Inn het kader van het onderwerp van dit verhaal is natuurlijk vooral van belang wat de Grondwetten 

vann 1814 en 1815 bepalen over de verdeling van regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de 

koloniën.. De centrale vraag daarbij is in welke mate de macht van de Koning (soevereine vorst) op dat 

terreinn is ingeperkt. Voorafgaand aan de behandeling van deze vraag, zullen enkele korte opmerkingen 

vann staat (1816-1819) en lid van de Tweede Kamer (1815-1825). Door Kossmann omschreven als 'orangistisch 
theoreticus'' (Kossmann, deel 1, p. 95), is Van Hogendorp in de jaren 1795-1813 ambteloos burger. In die jaren 
ontwikkeltt hij zich 'van prinsgezind regent naar voorstander van een constitutionele monarchie' (AGN, deel 11, 
p.. 209). In die laatste hoedanigheid zal hij niet alleen een centrale rol spelen bij de totstandkoming van de 
'Vereenigdee Nederlanden', maar ook bij het opstellen van de Grondwetten van 1814 en 1815. In de jaren vanaf 
18155 heeft hij veel over de koloniën geschreven. Zoals hierna zal blijken ontpopt hij zich daarbij geleidelijk tot 
eenn belangrijk criticaster van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie. 

499 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 18. 
500 Colenbrander (1913), p. 314. Deze proclamatie is niet geschreven door Willem I, maar door twee 

commissarissen-generaall  van het Algemeen Bestuur, dat Nederland heeft bestuurd vanaf het begin van het 
vertrekk van de Fransen tot de overname van het landsbewind door de soevereine vorst. 

311 Zie Bannier, p. 580-2 voor de tekst van de proclamatie. De proclamatie is ingegeven door de landing van 
Napoleonn begin maart 1815 in Frankrijk, en grondwettelijk niet in orde. Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 8. 

511 Zie Kranenburg (1958), p. 39-40 voor het begrip beperkte monarchie. De beperkte monarchie gebaseerd op 
dee Grondwet van 1814 is volgens Kiers, p. 16 beperkt omdat 'de in den Staat souvereine wil niet door den 
willekeurr van den souvereinen persoon, maar op door de constitutie aangegeven wijzen zou worden bepaald'. 
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wordenn gemaakt over de totstandkoming van beide grondwetten. 

33.11 Totstandkoming van de Grondwetten van 1814 en 1815 

-- De Grondwet van 1814 

Gijsbertt Karel van Hogendorp heeft niet alleen bij het ontstaan van de Nederlandse staat, maar ook bij 

dee wording van deze Grondwet een cruciale rol gespeeld. In een langdurig denkproces ontwikkelt Van 

Hogendorpp zich tot voorstander van een constitutionele monarchie.53 Dit denkproces begint in 1795 en 

vindtt zijn eindpunt in de door Van Hogendorp in 1812 opgestelde Schets van een Grondwet voor het 

Koninkrijkk Holland. De Schets zal na twee keer te zijn aangepast het uitgangspunt zijn voor de bespre-

kingenn van eind 1813, begin 1814 die leiden tot de Grondwet van 1814.54 

Opp 21 december 1813 benoemt Willem I een grondwetscommissie, die bij haar werkzaamheden de 

Schetss als leidraad moet nemen.55 De commissie begint op 27 december onder voorzitterschap van Van 

Hogendorpp te vergaderen.56 Op 2 maart 1814 wordt een ontwerp van Grondwet aan de soevereine vorst 

aangeboden.. Dit ontwerp treedt op 30 maart 1814 als Grondwett van 1814 in werking. 

Dee Grondwet van 1814 brengt een volksvertegenwoordiging die uit één kamer van 55 leden bestaat, 

dee naam van Staten-Generaal krijgt en wordt gekozen door de Staten van de negen provincies waar de 

Verenigdee Nederlanden uit bestaan (53 en 56 Gw 1814). De wetgevende macht berust bij de soevereine 

vorstt en de Staten-Generaal samen (46, 68 en 69 Gw 1814). Beide hebben het recht van initiatief, maar 

dee Staten-Generaal hebben niet het recht van amendement. Dit systeem, dat in een vergelijkbare vorm 

terugg te vinden is in de Grondwet van 1815 (70 en 105-120 Gw 1815), zal de macht van de soevereine 

vorst,, of volgens de Grondwet van 1815 van de Koning, maar in beperkte mate blijken in te perken. De 

Grondwettenn van 1814 en 1815 eisen namelijk slechts voor weinig zaken een wettelijke regeling, en 

Willemm I zal gedurende zijn bewind veel zaken die niet uitdrukkelijk aan de wetgever zijn voorbehou-

den,, via Koninklijke besluiten gaan regelen.57 

Inn overeenstemming met Van Hogendorps uitgangspunt dat de 'volheid van de executieven macht 

aann den Vorst' toekomt,58 komt het centrale bestuur in handen te liggen van de soevereine vorst. Bij de 

533 Zie Van Eysinga, passim voor een weergave van dit denkproces. 
544 Zie Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 1-14; De Bosch Kemper (1871), p. 465; Van Hogendorp (1866-

1903),, deel V, p. 9; en J. Steur, p. 233 noot 3 voor meer informatie over de eerste en tweede versie van de 
Schets.. Ziee Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 43-56 voor de derde en definitieve versie van de Schets, en p. 
56-644 voor "Aanmerkingen op de Grondwet", Van Hogendorps memorie van toelichting bij de derde versie. 

555 Zie Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 37-8 voor de tekst van het benoemingsbesluit. 
566 Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. XLI-XLI I gaat ervan uit dat de in Den Haag wonende leden van de 

commissiee de Schets pas de dag voor het begin van de vergaderingen hebben ontvangen, en dat de overige leden 
dee Schets pas een uur voor de eerste vergadering hebben ontvangen. 

577 Zie Van der Pot-Donner, p. 118-20, en Oud-Bosmans, p. 3. 
588 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 74. 
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uitoefeningg van zijn bestuursmacht wordt hij  bijgestaan door  ministeriële departementen. Deze departe-

mentenn worden door  hem ingesteld, en de hoofden ervan worden door  hem benoemd (35 Gw 1814). De 

departementshoofdenn zijn uitvoerders van de door  de vorst genomen besluiten, en zijn slechts aan hem 

verantwoordingg verschuldigd. 

-- De Grondwet van 1815 

Dee vereniging van de eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden met België tussen eind mei 1814 en 

beginn juni 1815 maakt veranderingen in de Grondwet van 1814 noodzakelijk. Met het oog hierop wordt 

err  op 23 maart 1815 een wet uitgevaardigd, waarin de Koning verklaart 'dat het noodzakelijk is de 

Grondwett  van den Staat te veranderen en te amplièeren'.59 Bij  Koninklij k Besluit van 22 april 1815 

benoemtt  Willem I vervolgens een grondwetscommissie, die zich moet gaan bezig houden met de 

herzieningg van de Grondwet van 1814. De commissie bestaat aanvankelijk uit 22, later  uit 24 leden, 

evenveell  Belgen als Nederlanders.60 Voorzitter  van de commissie is opnieuw G.K. van Hogendorp. De 

vergaderingenn van de commissie beginnen op 1 mei 1815 en duren tot 13 jul i 1815. Die dag brengt de 

commissiee rapport aan de Koning uit, een rapport dat vergezeld gaat van een ontwerp-Grondwet 

waaraann vanaf 25 mei is gewerkt.61 

Hett  ontwerp moet in Nederland en in België worden goedgekeurd. In Nederland gebeurt dit over-

eenkomstigg artikel 144 Gw 1814 door  een 'in dubbelden getale zamengestelde vergadering van de 

Statenn Generaal'. Deze neemt het ontwerp op 18 augustus 1815 aan met algemene stemmen.62 In België 

wordenn 1604 notabelen benoemd om over  het ontwerp te stemmen.63 Op 18 augustus 1815 wordt de 

uitslagg bekend gemaakt: van de opgekomen notabelen hebben 796 tegen het ontwerp gestemd, en 527 

voor.644 Toch wordt op 24 augustus 1815 de Grondwet door  Willem I afgekondigd, onder  meer  omdat 

'geenn twijfe l overblijven kan omtrent de gevoelens en wenschen der  groote meerderheid Onzer  geza-

menlijkenn onderdanen, en de toestemming dier  meerderheid ten volle gebleken is'.63 

Hoewell  vooraf slechts is gesproken van het aanbrengen van wijzigingen in de Grondwet van 1814, 

599 Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 68. Als inleiding tot de procedure tot grondwetsherziening voldoet 
dezee wet niet aan artikel 142 Gw 1814. Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 8. 

600 Blijkens Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 362 en 388 wordt bij  besluit van 6 juni 1815 een Belgisch 
lidd aan de commissie toegevoegd, baron D'Anethan; en wordt bij  besluit van 10 juni 1815 een Nederlands lid aan 
dee commissie toegevoegd, jonkheer  Van der  Dussen. 

611 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel O, p. 549-60 voor  de tekst van het rapport. 
622 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel II , p. 614. Er  waren 101 leden aanwezig. 
633 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 567-9 voor  de tekst van de proclamatie. 
644 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel II , p. 615-7. 
655 Colenbrander  (1908, 1909), deel n, p. 619. Op grond van beide stemmingen gaat Willem ervan uit dat de 

gehelee bevolking van het Noorden, en een aanzienlijk deel van de bevolking van het Zuiden vóór  het ontwerp is. 
Dezee twee groepen samen vormen een 'groote meerderheid' van de bevolking. 
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wordtt de Grondwet van 1815 over het algemeen formeel als een nieuwe grondwet gezien.66 Materieel 

brengtt ze slechts weinig veranderingen ten opzichte van de Grondwet van 1814. De in het kader van dit 

verhaall  belangrijkste wijziging is dat, op aandringen van de Belgische leden van de grondwetscommis-

sie,, de Staten-Generaal voortaan uit twee kamers zullen bestaan (78 Gw 1815). De Eerste Kamer 

bestaatt uit tussen de 40 en 60 aanzienlijken, die door de Koning voor het leven worden benoemd (80 

Gww 1815). De Tweede Kamer bestaat uit 110 leden, 55 voor het noorden en 55 voor het zuiden (79 Gw 

1815).. De Tweede-Kamerleden worden gekozen door de Staten der Provinciën (79 Gw 1815). 

Voorr de uitoefening van de wetgevende macht (70 en 105-120 Gw 1815), voor de praktijk van 

regelgevingg onder de regering van Willem I, voor de rol van de Koning in het centrale bestuur, en voor 

dee rol van de ministers in dat centrale bestuur (75 Gw 1815) kan worden verwezen naar wat hierover 

bijj  de behandeling van het systeem van de Grondwet van 1814 is gezegd. 

3.3.22 De koloniale artikelen van de Grondwetten van 1814 en 1815 

Dee behandeling van de koloniale artikelen van beide Grondwetten zal bestaan uit een weergave van de 

totstandkomingg van die artikelen en uit een weergave van de discussie over de betekenis van twee 

centralee termen erin, 'opperbestuur' en 'bij uitsluiting'. De discussie wordt ingeluid door een stuk van 

Vann Hogendorp uit 1817 en zal vanaf 1839 gedurende vele jaren met vrij grote intensiteit worden 

gevoerd.. Ze betreft de vraag wie in Nederland regelgever voor Nederlands-Indië is. Over regelgevers in 

Nederlands-Indiëë en hun verhouding tot organen in Nederland wordt niet gesproken. 

33.2.11 De totstandkoming van de koloniale artikelen 

Dee voor dit verhaal belangrijkste artikelen van de Grondwet van 1814 zijn de artikelen 35 en 36 Gw 

1814,, die over de koloniën gaan. Beide artikelen leunen sterk op de redactie van de koloniale artikelen 

inn de verschillende versies van de Schets van Van Hogendorp. 

Zoalss vermeld, heeft Van Hogendorp zowel de eerste als de tweede versie van zijn Schets aan 

anderenn ter beoordeling voorgelegd. Aan de koloniale artikelen van de Schets hebben de beoordelaars 

weinigg aandacht besteed, wat blijkt bij vergelijking van de koloniale artikelen in de verschillende 

versiess van de Schets. De koloniale artikelen in de eerste versie, die zijn opgenomen in Titel I (Van den 

Koning),, luiden: 

6.. De Koning stelt zes Ministers aan over de volgende Departementen, waaronder alle de zaaken 
wordenn verdeeld: (...) 6. den koophandel en koloniën. (...). 
12.. De Koning heeft het bestuur over de Koloniën en Bezittingen van den Staat in andere Werelddee-
len.. Hij kan den Minister van Koophandel en Koloniën eenen Raad van Indië voor Oost en West te 

666 Aldus in ieder geval Oud (1967, 1970), deel I, p. 35, Struycken, p. 58 en Van der Pot-Donner, p. 120. Zie 
Kranenburgg (1958), p.46 voor een afwijkende mening. 
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saamen,, en eenen Raad van Koophandel toevoegen.67 

Dee koloniale artikelen in de tweede versie, die eveneens zijn opgenomen in Titel I (Van den Koning), 

luiden: : 

6.. De Koning stelt zes Ministers aan over  de volgende Departementen, waaronder  alle de zaaken 
wordenn verdeeld: (...) 6. den koophandel en koloniën. De Koning kan den Minister  van Koophandel en 
Koloniönn eenen Raad van Indië, voor  Oost en West te saamen, en eenen Raad van Koophandel 
toevoegen.. (...) 
12.. De Koning heeft het bestuur  over  de Koloniën en Bezittingen van den Staat in andere Werelddee-
len." " 

Hett  zal duidelijk zijn: op een verplaatsing van de tweede zin van artikel 12 van de eerste versie van de 

Schetss naar  artikel 6 van de tweede versie van de Schets na, blijf t alles bij  het oude. 

Dee koloniale artikelen in de derde versie, die zijn opgenomen in het Eerste hoofdstuk (Van den 

Souvereinenn Vorst), ten slotte luiden: 

6.. De Souvereine Vorst stelt de ministeriele departementen en derzelver  hoofden aan, onder  zoodanige 
namenn als Hij  goedvindt. De Souvereine Vorst vermag ten allen tijde een Raad van Koophandel en 
Koloniënn van de beide Indien aan te stellen, welke Raad gepresideerd wordt door  het hoofd van het 
departementt  van Koophandel en Koloniën. (...) 
12.. De Souvereine Vorst heeft het bestuur  over  de koloniën en bezittingen van den Staat in andere 
werelddeelen.69 9 

Aangezienn Willem I in december  1813 niet de titel van koning, maar  van soeverein vorst heeft aangeno-

men,, heeft Van Hogendorp die laatste benaming in beide artikelen overgenomen. De wijziging in de 

eerstee zin van artikel 6 is gemaakt op aandrang van de soevereine vorst. In zijn brief van 19 december 

18133 aan Van Hogendorp merkt hij  naar  aanleiding van artikel 6 op: 'Het getal der  Ministerien liever 

niett  bepaalen, daar  in het vervolg konde begreepen worden dezelve te vermeerderen of te verminde-

ren.'700 Van Hogendorp neemt de suggestie over, blijkbaar  zonder  er  erg op te slaan dat de - ten opzichte 

vann de tweede versie van de Schets onveranderde - tweede zin van artikel 6 dan niet meer  juist kan zijn. 

Off  er  een departement van koophandel en koloniën komt, is immers niet meer  van te voren zeker. Ten 

slottee zijn de twee raden waar  beide eerdere versies van de Schets over  spraken, samengesmolten tot 

éénn Raad van koophandel en koloniën. 

Tijdenss de besprekingen van de grondwetscommissie die de Grondwet van 1814 moest opstellen is 

well  enige aandacht aan de koloniale artikelen besteed, maar  een belangrijk onderwerp van gesprek zijn 

zee nooit geworden. Bij  de artikelsgewijze behandeling van de Schets door  de commissie is op 30 

decemberr  1813 aandacht besteed aan artikel 6 van de derde versie van de Schets. Hierbi j  is een redactie 

afgesprokenn waarin over  het voorzitterschap van de Raad van Koophandel en Koloniën niets meer 

677 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 3 en 4. 
<**  Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 3 en 4. 
699 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 45 en 46. 
700 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 33. 
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gezegdd wordt71 Tijdens de commissiebesprekingen op 31 december 1813 komt artikel 12 van de derde 

versiee van de Schets aan de orde. Het resultaat van deze besprekingen is dat de term 'bestuur' wordt 

vervangenn door de term 'opperbestuur', en wel 'in onderscheiding van het gewoone Bestuur, hetwelk 

doorr anderen moet worden uitgeoeffend'.72 Dit alles mondt uit in twee artikelen, opgenomen in het 

eerstee hoofdstuk (Van den souvereinen vorst) van het grondwetsontwerp van 3 februari 1814: 

21.. De Souvereine Vorst stelt de Ministerieele Departementen en derzelver hoofden aan. Hij vermag 
tenn allen tijde een Raad van Koophandel en Coloniën van de beide Indien aan te stellen. (...) 
29.. De Souvereine Vorst heeft het opperbestuur over de Coloniên en bezittingen van den Staat in 
anderee werelddeelen.73 

Diezelfdee dag wordt er uit de grondwetscommissie een commissie benoemd 'tot het voorzien van de 

algemeenee redactie van alle de artikelen van het onderwerp eener Grondwet'.74 Op 28 februari 1814 

biedtt deze commissie het resultaat van haar werkzaamheden aan. De koloniale artikelen hebben nu de 

vormm gekregen die ze ook in de Grondwet van 1814 zullen hebben. De belangrijkste wijziging is de 

toevoegingg van de woorden 'bij uitsluiting' in het artikel over het opperbestuur van de Koning. De 

kolonialee artikelen van de Grondwet van 1814 zijn opgenomen in het eerste hoofdstuk (Van den 

Souvereinenn Vorst) en luiden: 

35.. De Souvereine Vorst stelt ministeriele departementen in, benoemt derzelver hoofden en ontslaat 
diee naar goedvinden. (...) 
Hijj  vermag wijders eenen Raad van koophandel en van koloniën in te stellen. 
36.. De Souvereine Vorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur over de koloniën en bezittingen van 
denn Staat in andere werelddeelen. 

Opp grond van artikel 35 Gw 1814 zijn in april 1814 zowel een departement voor koophandel en 

koloniën,, met een secretaris van staat aan het hoofd, als een Raad van koophandel en koloniën ing-

esteld.. De Raad, die als adviserend lichaam aan de secretaris van staat is toegevoegd, zal in december 

18199 weer worden opgeheven omdat hij te duur en omslachtig bleek te zijn.75 Een departement dat de 

koloniënn onder zijn hoede heeft is steeds blijven bestaan. De meest gebruikelijke naam ervoor is 

ministeriee van koloniën gebleken: onder die naam heeft het tussen 1834 en 1840 en vanaf 1842 tot het 

711 Zie Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 96,100-1,106 en 517. 
722 Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 111. Zie ook Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 109, 116 en 522 

enn Teilegen Azn., p. 38-9. 
733 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 346-7. 
744 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 328; zie ook p. 338 en 343-4. 
755 Zie Stc. 9-4-1814 voor de mededeling van de benoeming van Van der Capellen tot secretaris van staat, en 

vann de benoeming van zes leden en een secretaris van de Raad. Zie De Louter (1914), p. 78 en De Waal (1860-
1861),, deel I, p. 63 voor het opheffen van de Raad. De adviserende functie van de Raad blijkt uit artikel 6 van de 
Instructiee voor de Raad (te vinden in TNI1854, tweede deel, p. 317-21): 'De raad zal onzen sekretaris van staat 
voorr den koophandel en koloniën zijne consideration en advies mededeelen over alle zaken, welke hij, in deze 
zijnee betrekking, aan den raad zal voordragen'. 
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eindee van in dit verhaal behandelde periode, 1942, bestaan.76 

Belangrijkerr  dan dit artikel is artikel 36 Gw 1814. Zoals nog zal blijke n hebben de termen 'opperbe-

stuur''  en 'bi j  uitsluiting ' in dit artikel en in het vrijwe l gelijkluidende artikel 60 Gw 1815 vele staats-

rechtelijk ee pennen in beweging gezet 

Dee Belgisch-Nederlandse grondwetscommissie die de Grondwet van 1815 opstelt besteedt iets meer 

aandachtt  aan de koloniale artikelen van de Grondwet dan de vorige grondwetscommissie. Zo komt de 

betekeniss van 'opperbestuur' en 'bi j  uitsluiting ' aan de orde. De artikelen 35 en 36 Gw 1814 worden 

behandeldd in de vergadering van 8 mei 1815. 

Bi jj  de bespreking van artikel 35 Gw 1814 vraagt het Belgische commissielid Van Aerschot zich af 

waaromm artikel 35 Gw 1814 permissie verleent om een Raad van koophandel en koloniën in te stellen. 

Vann Hogendorps antwoord luidt : 'omdat men in die materie gemeend heeft, dat welligt een collegie 

bovenn een minister  verkieselijk zoude zijn; - of dat het een en ander  konde gecombineerd worden, in 

aanmerkingg der  commerciële betrekkingen*.77 Een reactie roept dit antwoord niet op. Al s op 13 jul i 

18155 de definitieve redactie van de (toekomstige) Grondwet van 1815 wordt opgesteld, wordt de 

mogelijkheidd van de instelling van een Raad van Koophandel en Koloniën niet meer  vermeld. Alleen 

dee eerste twee alinea's van artikel 35 Gw 1814 zijn in de Grondwet van 1815 terug te vinden, als artikel 

755 Gw 1815. Voor  de verdeling van regelgevende en bestuurlijk e bevoegdheden voor  de koloniën is dit 

artikell  niet van direct belang. Het verleent de Koning twee bevoegdheden: de bevoegdheid om ministe-

riël ee departementen in te stellen, en de bevoegdheid om de hoofden van die departementen vergade-

ringenn van de Raad van State te laten bijwonen. 

Diezelfdee dag wordt ook artikel 36 Gw 1814 in de grondwetscommissie besproken. De inhoud van 

766 Zie De Louter  (1914), p. 78, De Waal (1860-1861), deel I, p. 6, 56, 77, 158-9 en 359, deel II , p. 20,26 en 
317,, deel ÜI, p. 178, en vooral Van Ette, p. 34-9, die de verschillende namen geeft die het departement heeft 
gehadd tijdens het koninkrij k Holland, de verenigde Nederlanden en het koninkrij k der  Nederlanden. Vanaf 1814 
zijnn die benamingen: 
-- secretariaat van koophandel en koloniën (april 1814-september  1815), 
-- generale directie van koophandel en koloniën (september  1815-maart 1818), 
-- ministerie van onderwijs, nationale nijverheid en koloniën (maart 1818-maart 1824), 
-- ministerie van nationale nijverheid en koloniën (maart 1824-april 1825), 
-- ministerie van marine en koloniën (april 1825-december  1829), 
-- ministerie van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën (december  1829-december  1831), 
-- ministerie van nationale nijverheid en koloniën (december  1831-december  1833), 
-- ministerie van koloniën (januari 1834-augustus 1840), 
-- ministerie van marine en koloniën (augustus 1840-december  1841), 
-- ministerie van koloniën (vanaf januari 1842). 
Uitt  deze benamingen blijk t dat er  pas vanaf maart 1818 weer  een minister voor  de koloniën is, zoals tijdens bet 
koninkrij kk  Holland. Daarvoor  is er  een 'secretaris van staat'  (april 1814-september  1815) en een 'directeur-
generaal''  (september  1815-maart 1818). Zie Van Ette, p. 34. 

777 Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 106. Hiervoor  is gebleken dat de Raad aan de minister  ondergeschikt 
is;;  Van Hogendorps antwoord is dus niet duidelijk over  de werkelijk e positie van de Raad. 
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dezee discussie zal in de volgende subparagraaf aan de orde komen. Hier volstaat het om op te merken 

datt het artikel in latere bijeenkomsten van de grondwetscommissie alleen indirect nog ter sprake zal 

komenn en dat de discussie niet leidt tot ingrijpende veranderingen in de redactie van het artikel. In de 

Grondwett van 1815 zal artikel 36 Gw 1814 bijna onveranderd zijn terug te vinden als artikel 60 Gw 

18155 in de 'Zesde afdeeling' (Van de magt des Konings) van het 'Tweede hoofdstuk' (Van den 

Koning)) en luiden: 

60.. De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

Dee veranderingen die artikel 60 Gw 1815 brengt ten opzichte van artikel 36 Gw 1814 zijn van onderge-

schiktt belang. Zo wordt in plaats van de 'Souvereine Vorst' in artikel 60 Gw 1815 over de 'Koning' 

gesproken,, op grond van de koningstitel die Willem I op 16 maart 1815 heeft aangenomen. De nood-

zaakk van deze verandering was door Willem I al aangegeven in de eerder aangehaalde wet van 23 maart 

18155 over de noodzaak de Grondwet van 1814 te veranderen en aan te vullen: 'moetende de woorden 

SouvereinSouverein Vorst en Erfprins in alle artikelen [van de Grondwet van 1814] in welke dezelve voorkomen, 

vervangenn worden door die van Koning en Prins van Oranje'.7*  Daarnaast wordt het begrip 'koloniën' 

inn 'volkplantingen' omgezet, maar dat is niet meer dan een vertaling van het eerste begrip in het 

tweede.799 Nederlands-Indië valt trouwens niet onder de categorie 'koloniën' of 'volkplantingen', maar 

onderr de categorie 'bezittingen'. 

Dee centrale termen van artikel 36 Gw 1814, 'opperbestuur' en 'bij uitsluiting', zijn overgenomen in 

artikell  60 Gw 1815. Dit artikel ligt ten grondslag aan het systeem van de verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië. Daarom, en omdat de betekenis van beide termen onderwerp van 

discussiee is geweest, verdient het 'opperbestuur bij uitsluiting' een nadere behandeling. 

33.2.22 'Opperbestuur  bij  uitsluiting ' 

Hiervoorr is gebleken dat bij de totstandkoming van de Grondwet van 1814 weinig aandacht is besteed 

aann de koloniale artikelen. Weliswaar zijn zowel 'bij uitsluiting' als 'opperbestuur' pas tijdens de 

besprekingenn in de grondwetscommissie in artikel 36 Gw 1814 opgenomen, een uitgebreide discussie 

inn de commissie over de betekenis van beide termen is er niet geweest. Er komt pas in de Belgisch-

Nederlandsee grondwetscommissie een discussie op gang, en wel tijdens de besprekingen over de 

artikelenn 35 en 36 Gw 1814 in de vergadering van 8 mei 1815. 

Overr de discussie van die dag melden de officiële notulen slechts dat de artikelen 35 en 36 algemeen 

wordenn aangenomen. De notulen van het Belgische lid van de grondwetscommissie Raepsaet over 

788 Colenbrander (1908,1909), deel II, p. 68. 
799 Zie Oud (1967, 1970), deel I, p. 11: 'De Grondwetgever van 1815 heeft stellig met het Nederlandse woord 

niett anders bedoeld dan een vertaling van het vreemde woord. "Colonid* betekent "volkplanting".' 
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artike ll  366 Gw 1814 luiden: 

Surr  la demande, si par  eet article on entend que Ie roi a Ie pouvoir  législatif dans les colonies, Ie 
présidentt  répond qu'oui.80 

Hett  Nederlandse lid van de grondwetscommissie Van Maanen is het uitgebreidst over  de behandeling 

vann artikel 36 Gw 1814.*1 In zijn verslag van de vergadering van 8 mei valt het volgende te lezen: 

Dotrenge:Dotrenge: wie heeft de legislatie magt in de Koloniën? 
Hogendorp:Hogendorp: de Koning; - dit is althans de intentie geweest. 
Dotrenge:Dotrenge: zou de Koning in de koloniën een Wetgevend Ligchaam kunnen stellen? 
Velenn dubiteren daarover  onder  de heeren. 
VanVan Maanen: zeer zeker niet; - het zoude strijden tegen alle beginselen van Regering;  hoe zoude men 
eenee wetgevende magt in eene bezitting van den staat kunuen [sic] admitteeren; - of zelfs al ware dit 
anders,, kunnen onderstellen dat de Koning dit ooit zoude doen? 
dede Coninck ita: en zoodra de Hollandsche heeren op dit artikel geen bedenkingen hebben, dan zeker 
niett  wij  uit België.*2 

Hett  antwoord op de tweede vraag maakt duidelij k dat men vindt dat de vaststelling van regelgeving 

voorr  Nederlands-Indië in de eerste plaats in Nederland moet geschieden. In het kader  van de betekenis 

vann 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' is vooral de eerste vraag belangrijk . Het antwoord erop is zonneklaar: 

dee bevoegdheid tot het opstellen van regelgeving voor  de koloniën berust bij  de Koning alleen, de 

Staten-Generaall  spelen in deze geen rol. Het opperbestuur  dat de Koning bij  uitsluitin g heeft over  de 

koloniënn omvat kennelijk zowel bestuurlijk e als regelgevende bevoegdheden. 

Zoalss al gezegd zal in latere vergaderingen van de grondwetscommissie artikel 36 Gw 1814 alleen 

nogg indirect ter  sprake komen. Tijdens de vergadering van 20 mei 1815 wordt een nieuwe redactie van 

artike ll  32 Gw 1814 voorgesteld. Deze nieuwe redactie, het latere artikel 73 Gw 1815, luidt voor  zover 

hierr  relevant: 

73.. De Koning brengt ter  overweging bij  den Raad van State alle voorstellen door  Hem aan de Staten-
Generaall  te doen, of door  dezen aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van inwendig 
bestuurbestuur van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. (...) De Koning alleen 
beslist,, en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad.*3 

Doorr  deze nieuwe redactie is de Koning verplicht om de Raad van State, het adviserend orgaan van de 

Koning,, ook te horen over  door  hem gemaakte regelgeving voor  de koloniën. Van Maanen vraagt of 

dezee verplichtin g strijdi g is met artikel 36 Gw 1814. Elout antwoordt dat er  van zo'n strij d geen sprake 

*°° Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 109; de 'président'  is Van Hogendorp. Zie Colenbrander  (1908, 
1909),, deel II , p. 100 voor  de officiële notulen van de vergadering van 8 mei 1815. 

''  Comelis Felix van Maanen (1769-1849) is tijdens het Koninkrij k Holland minister  van justiti e en politi e 
(1807-1809).. Als Nederland deel uitmaakt van het Keizerrij k Frankrij k is hij  eerste president van het keizerlij k 
gerechtshoff  te Den Haag (1810-1813). Tijdens het Koninkrij k der  Nederlanden is hij  zeer  lange tij d minister  van 
justiti ee (1815-1842; zij  het met een onderbreking van ruim één maand in 1830). 

*22 Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 106. Dotrenge en De Coninck zijn Belgische leden van de grond-
wetscommissie. . 

""  Mij n cursivering. 
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is:: 'art. 36 stelt den Koning niet buiten de verpligting om den Raad van State te deze te raadplegen', en 

hett merendeel van de grondwetscommissie is het met Elout eens.84 Aan de conclusies van de vergade-

ringg van 8 mei 1815 doet dit alles echter niets toe of af. Met de door Van Hogendorp in 1815 voorge-

stanee interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' wordt in de grondwetscommissie kennelijk alge-

meenn ingestemd. 

Dee praktijk van het vaststellen van regelgeving voor de koloniën zal in de jaren tot 1848 in overeen-

stemmingg zijn met Van Hogendorps interpretatie: regelgeving voor de koloniën die in Nederland wordt 

vastgesteldd is afkomstig van de Koning, zonder medewerking van de Staten-Generaal. 

Zo'nn twee jaar later is het Van Hogendorp zelf, die begint af te dingen op zijn interpretatie van artikel 

366 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 en de eruit voortvloeiende praktijk. In een in mei 1817 geschreven 

stuk,, opgenomen in zijn Brieven en gedenkschriften, betwijfelt hij of het Regeringsreglement van 1815 

(waaroverr later meer), dat op grond van artikel 36 Gw 1814 door Willem 1 alleen is vastgesteld wel zo 

vastgesteldd had mogen worden: 

Off  deze Reglementen door den Prins [Willem I] alleen, zonder de Staten Generaal, kunnen vastgesteld 
worden,, trek ik heden in twijfel. (...) Men besloot het uit het artikel der Grondwet, waarbij het opper-
bestuurr over de Koloniën aan den Souvereinen Vorst bij uitsluiting werd opgedragen. Dan Bestuur is 
geenee Wetgeving. De Grondwet is zo gesteld, omdat men geene Compagnie hebben wilde. (...) In het 
vervolgg zal ik er nog een woord van zeggen.85 

Vann Hogendorp houdt zich aan zijn belofte en gaat in zijn Bijdragen tot de huishouding van staat in 

hethet Koningrijk der Nederlanden nogmaals op de kwestie in. Hij blijkt daar aan zijn nieuwe standpunt 

vastt te houden. Zo stelt hij in een verhandeling over artikel 60 Gw 1815, geschreven ten behoeve van 

dee gewone vergadering van de Staten-Generaal van oktober 1822, dat de termen 'opperbestuur' (60 en 

611 Gw 1815), 'oppergezag' (59 Gw 1815) en 'bestuur' (56 Gw 1815) 

allee op hetzelfde nederkomen, en dat bestuur beschrijven, hetwelk eigenaardig tot de koninklijke magt 
behoort.. De wet regelt alles, en de Koning heeft zijn aanzienlijk deel in het maken van de wet. Ing-
evolgee van de wet [= de Grondwet] heeft hij het bestuur, hetwelk, om der duidelijkheid wil, in deze 
titell  van de magt des Konings, naar onderscheidene deelen beschreven wordt. Zoo regelt dan ook de 
wett den staat der koloniën, en het opperbestuur is bij uitsluiting in handen van den Koning.86 

Watt betreft de term 'bij uitsluiting', volgens Van Hogendorp is deze aan artikel 60 Gw 1815 (en aan 

artikell  36 Gw 1814) toegevoegd omdat 

dee overzeesche bezittingen schier twee eeuwen lang hebben gestaan onder het bestuur van maatschap-
pijen.. Nadat de Oost- en West-Indische compagniën vervallen waren, en derzelver tijdelijk octrooi niet 
wass vernieuwd, zijn er raden ingesteld, welke de plaats van de maatschappijen vervingen. De Grond-
wett begeert dat het bestuur onverdeeld zij bij de kroon, dat de kroon hetzelve met geen ander ligchaam 

Colenbranderr (1908, 1909), deel II, p. 185; zie ook p. 187-8. 
Vann Hogendorp (1866-1903), deel V, p. 107. 
Vann Hogendorp (1854-1855), deel VIII , p. 297. 
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deele,, dat zij  het, met één woord, bij  uitsluiting uitoefene.*7 

Inn 1817 bepleit Van Hogendorp dus dat de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk, via wetten in 

formelee zin, de staat der  koloniën regelen en dat het opperbestuur, dat geen wetgeving voor  de koloniën 

omvat,, in handen is van de Koning. Dat dit opperbestuur  de Koning bij  uitsluitin g is verleend betekent 

datt  er  geen handelscompagnie als de VOC mag zijn die zich met bestuurlijk e kwesties over  de koloniën 

bezighoudt,, en dat er  evenmin overheidslichamen als de Aziatische Raad, ingesteld bij  de Staatsrege-

lingg van 1798, met zelfstandige bestuurlijk e bevoegdheden over  de koloniën mogen zijn. De Koning 

heeftt  de hoogste bestuurlijk e bevoegdheden over  de koloniën en bepaalt de nadere inrichtin g van het 

bestuurr  over  de koloniën. Het ministerie van koloniën en de Raad van koophandel en koloniën, die de 

Koningg op grond van artikel 35 Gw 1814 had ingesteld, kunnen daarom niet de hoogste bestuurlijk e 

bevoegdhedenn over  de koloniën toebedeeld krijgen, zij  vervullen een assisterende bestuurlijk e rol. 

Ditt  alles betekent niet dat de Koning in het geheel geen regelgevende bevoegdheden meer  heeft voor 

dee koloniën. Er  is immers nog steeds artikel 73 Gw 1815, waaruit blijk t dat de Koning de bevoegdheid 

heeftt  tot het maken van algemene regels voor  Nederlands-Indië via algemene maatregelen van inwendig 

bestuurr  van de bezittingen van de staat in andere werelddelen.88 Het is volgens Van Hogendorp wel zo 

datt  de Koning niet de enige is die regelgeving voor  de koloniën kan maken, de wetgevende macht heeft 

diee bevoegdheid ook en in de eerste plaats. Overigens geeft Van Hogendorp niet aan hoe hij  dit precies 

uitt  de Grondwet afleidt. Van Hogendorp is evenmin erg duidelijk over  de verhouding tussen wetten 

voorr  de koloniën, afkomstig van de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk, en algemene maatrege-

lenn van inwendig bestuur  voor  de koloniën, afkomstig van de Koning alleen. Wel kan hier  gewezen 

wordenn op een passage in de Bijdragen waar  hij  opmerkt dat het bestuur  de toepassing en de uitvoering 

vann de wet is.89 Uit het begrip uitvoering zou afgeleid kunnen worden dat Van Hogendorp meent dat de 

wetgevendee macht de basisregels voor  de koloniën opstelt en dat de Koning zich in zijn regelgeving 

heeftt  te beperken tot de nadere uitwerkin g van die regels, maar  het staat er  niet met zoveel woorden. 

Vann Hogendorp geeft wel een reden voor  zijn nieuwe opvatting. In een verhandeling ten behoeve 

vann de vergadering van de Staten-Generaal van oktober  1822 merkt hij  op 

datt  bij  ons het bestuur  over  de bezittingen gerekend wordt zich uit te strekken ook tot het maken van 
wetten.. (...) Tot nog toe hebben de gebrekkige denkbeelden op dit stuk geene schadelijke gevolgen 
gehadd (...). Onderstellen wij  dat het langen tijd  zoo bleef voortduren, ja dat er  in geene eeuw eenige 
redenn was, om over  de wijze van bestuur  te klagen; zoo zou nogtans over  eenen eeuw het gebrek aan 
dee echte beginselen eener  constitutionele regering tastbaar  worden. (...) Mijn e (...) aanmerking is, dat 
eenn goed bestuur  vast en duurzaam wordt gemaakt door  de afhankelijkheid van de wet. Het eigenlijke 

877 Van Hogendorp (1854-1855), deel VIII , p. 297.. Zie ook Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 167 en 
deell  X, p. 234. 

MM  Zie Oud (1967, 1970), deel II , p. 192; Van der  Pot (1916), p. 99-103 en 116-7; Van der  Pot (1940), p. 286-
77 en 294. 

MM  Zie Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 169. 
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onderscheidd tusschen de volstrekte oppermagt en de constitutionele regering bestaat hierin, dat bij de 
eerstee alles aankomt op den wil van een enkel mensen, die sterfelijk is, ja, die in zijn leven veelmaal 
kann veranderen, en de andere wordt geregeld door wetten, met gemeen overleg van den vorst en de 
natiee gemaakt, en die niet kunnen veranderen, dan door middel van een dergelijk en nader overleg. 
Onss koloniaal bestuur moge dan nog zoo goed zijn; om vastheid en duurzaamheid te verkrijgen, moet 
hett gegrond zijn op wetten.90 

Regelgevingg vormt de basis van het bestuur over de koloniën. Een dergelijk bestuur dient vast en 

duurzaamm te zijn, maar kan dat alleen zijn als de basis dat ook is. Het probleem met vaststelling van alle 

regelgevingg voor de koloniën door de Koning is dat deze de door hem gemaakte regelgeving naar 

believenn kan veranderen, zodat de kans op een vaste en duurzame basis niet groot is. Door de wetge-

vendee macht vastgestelde regelgeving, die in overleg tussen verschillende organen ontstaat, levert een 

veell  grotere kans op een vaste en duurzame basis van het koloniale bestuur op. 

Dee volgende belangrijke bijdrage in de discussie over de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' is 

vann Thorbecke, die een uitwerking geeft van het standpunt dat Van Hogendorp in zijn Bijdragen heeft 

ontvouwd.911 Thorbecke schrijft in 1839 een commentaar op de Grondwet van 1815, dat in 1841 en 

18433 in een nieuwe tweede uitgave verschijnt en dan een commentaar is op de Grondwet van 1840. Het 

belangrijkstee artikel over de koloniën in de Grondwet van 1840 is artikel 59 Gw 1840. Het bestaat uit 

artikell  60 Gw 1815, dat zonder veranderingen is overgenomen, aangevuld met twee alinea's over de rol 

vann de Staten-Generaal op het terrein van de koloniale financiën. In de tweede uitgave van zijn com-

mentaar,, die hier vooral wordt gebruikt, bespreekt Thorbecke het hele artikel, maar op deze plaats zijn 

alleenn zijn opmerkingen over de eerste alinea van artikel 59 Gw 1840 (= 60 Gw 1815) van belang. Het 

commentaarr op deze alinea valt met de deur in huis: 

Dee natuurlijke beteekenis van het woord opperbestuur is klaar; opperste magt van bestuur of uitvoe-
ring,, in overstelling tegen de magt van wetgeving. En in die beteekenis gebruikt het de Grondwet. (...) 
Dochh in art. 59 is er nevens gevoegd: bij uitsluiting. Omvat uit dien hoofde opperbestuur in art. 59 
meer,, dan er ligt in de woorden van gelijke beteekenis van art. 56, 58 en 60? Is bij uitsluiting eene 
versterking?? Men zal dit niet voor aannemelijk houden. Of men zegt: de Koning en niemand anders 
heeftt het opperbestuur, dan eenvoudig: de Koning heeft het opperbestuur, komt op 't zelfde neder.92 

Omm te achterhalen wat 'bij uitsluiting' dan wel betekent, kijkt Thorbecke naar oudere Grondwetten. 

Volgenss hem betekent 'bij uitsluiting' in de Grondwetten van 1814, van 1815 en van 1840 hetzelfde als 

inn artikel 36 Con 1806. Dit artikel luidt: 'De Bestiering der Koloniën, en van alles wat derzelver 

900 Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 169-70. 
911 Zonder overigens de Bijdragen te noemen. Zie ook De Waal (1860-1861), deel I, p. 28. Johan Rudolf 

Thorbeckee (1798-1872) is onder meer buitengewoon hoogleraar geweest aan de letterenfaculteit te Gent (1825-
1830),, buitengewoon hoogleraar aan de juridische faculteit te Leiden (1831-1834), hoogleraar aan diezelfde 
faculteitt (1834-1849). Na al eerder lid te zijn geweest van de Tweede Kamer (onder meer van 1844 tot 1845) 
wijdtt hij zich vanaf 1849 volledig aan de politiek: hij is dan afwisselend de leidende figuur in drie kabinetten 
(1849-1853;; 1862-1866; 1871-1872) en lid van de Tweede Kamer. 

9292 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 128-9. 
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innerlijk ee Regering betreft, behoort bij  uitsluitin g aan den Koning.'  Het behelsde volgens Thorbecke 

eenn voortzetting van het stelsel van de Staatsregelingen van 1798 en 1801, volgens welke een herleving 

vann het VOC-stelsel was uitgesloten, en het koloniebestuur  een deel moest blijven van het algemene 

staatsbestuur.. Tegelijk echter  betekende het artikel een breuk met het stelsel van de Staatsregelingen, 

datt  aan een Aziatische Raad zelfstandige regeermacht had verleend.93 'Bi j  uitsluiting ' heeft daarmee 

zowell  in de Constitutie van 1806 als in de Grondwetten van 1814, van 1815 en van 1840 een dubbele 

kracht: : 

Vooreerst,Vooreerst, het bestuur  der  koloniën mag niet overgedragen, niet weder  geoctroijeerd worden aan 
particulieren.. Ten andere: de Koning is geheel en alléén meester  van de regeling van dat bestuur. Hij  is 
niett  gebonden door  de bestaande instellingen (...)/* 

Voorr  de Grondwet van 1814 betekent dit laatste volgens Thorbecke dat het 'bestuur  mogt worden 

opgedragenn aan een Raad: doch het opperbestuur  moest bij  uitsluitin g verblijven aan den Souvereinen 

Vorst'.95 5 

Aangezienn onder  opperbestuur  niet het maken van wetgeving valt, wijd t Thorbecke enkele aparte 

woordenn aan de wetgeving, waarbij  hij  opnieuw naar  oudere Grondwetten kijkt . In tegenstelling tot de 

Staatsregelingenn van 1798 en 1801 en de Constitutie van 1806, zwijgen de Grondwetten van 1814 en 

18155 over  de 'sfeer  der  wetgevende magt omtrent de overzeesche gebieden'.96 De gedachte dat daaruit 

volgtt  dat beide Grondwetten dus wetgeving onder  opperbestuur  laten vallen is echter  onjuist. Niet 

alleenn is dit in strij d met 'de eerste regelen van uitlegging, en de beteekenis der  woorden, en de wijze, 

waaropp het artikel ontstond', ook druist het in tegen 'den eenvoudigen en duidelijken zin van het artikel 

[600 Gw 1815], vooral zoodra men er  art. 105 der  Grondwet v. 1815 nevens plaatste'.97 

Artike ll  105 Gww 1815 (= 106 Gw 1840) luidt : 

105.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door  den Koning en den Staten-Generaal uitgeoefend. 

Ditt  artikel wijst 'voor  alle takken van wetgevend gezag, die niet uitdrukkelij k aan den Koning alleen 

zijnn opgedragen, den bevoegden persoon aan', namelijk de Koning en de Staten-Generaal gezamen-

lijk. 9**  Artike l 60 Gw 1815 kent de Koning geen wetgevend gezag toe, maar  alleen opperbestuur  bij 

uitsluiting .. Hierui t moet wel volgen dat de wetgevende macht over  de koloniën toekomt aan de Koning 

enn de Staten-Generaal gezamenlijk. 

933 Zie Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 131-2. 
944 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 132. 
955 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 133. 
966 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 135. In het vorige hoofdstuk is gesteld dat de Staatsregeling van 1801 

onduidelijkk  is over  de rol van de wetgevende macht bij  het vaststellen van regelgeving voor  Oost-Indie. Thorbec-
kee lijk t in deze een andere mening toegedaan. 

9797 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 135. 
911 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 141. 
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DitDit  laatste blijkt volgens Thorbecke ook uit artikel 72 Gw 1840 (= artikel 73 Gw 1815), dat de 

Koningg verplicht de door hem gemaakte algemene maatregelen van inwendig bestuur voor de bezitting-

enn van de staat in andere werelddelen ter overweging bij de Raad van State te brengen. Dit artikel geeft 

dee Koning de bevoegdheid regelgeving voor de koloniën af te kondigen, maar houdt 'die voorschriften 

off  stukken van kolonieregeling, welke buiten het begrip vallen van algemene maatregelen van bestuur, 

voorr aan het gemeen overleg met de StatengeneraaT." 

Hett is duidelijk: de wetgevende macht maakt regelgeving voor de koloniën in de vorm van wetten, 

dee Koning maakt regelgeving voor de koloniën in de vorm van algemene maatregelen van inwendig 

bestuur.. De vraag die overblijft is hoe de verhouding tussen beide soorten regelgeving is: wat moet bij 

wett en wat mag bij algemene maatregel van inwendig bestuur geregeld worden? Thorbecke geeft in zijn 

commentaarr geen antwoord op deze vraag. Voor een antwoord is namelijk een materieel wets- en een 

materieell  amvb-begrip nodig en die zijn, hoezeer Thorbecke het misschien ook wenst, in de Grondwet 

niett te vinden. Zo zegt Thorbecke het volgende over artikel 106 Gw 1840 (= 105 Gw 1815), dat bepaalt 

datt de wetgevende macht door de Koning en de Staten-Generaal samen wordt uitgeoefend: 

Dee Grondwet ontleent het begrip van wet enkel van den persoon, die haar maakt. Zij heeft de vraag 
opengelaten,, wat moet bij ons door eene wet, en wat kan op eene andere wijze worden vastgesteld? 
Evenn als andere Grondwetten, heeft zij zich onthouden, het eigenaardig onderwerp der wet te om-
schrijven.100 0 

Eenn materieel amvb-begrip is evenmin te vinden in de Grondwet. Artikel 72 Gw 1840 (= 73 Gw 1815) 

gaatt wel over algemene maatregelen van inwendig bestuur, maar maakt niet duidelijk welke onderwer-

penn precies bij amvb geregeld moeten worden en welke voorschriften buiten het begrip van amvb 

vallen.. Thorbecke noemt het ontbreken van duidelijkheid hierover 'een der duistere, door de wet nog 

onaangeroerdee hoofdpunten van administratief regl'.'01 

Tochh is er wel een mogelijkheid om wet en amvb onderling af te grenzen. In zijn commentaar bij 

artikell  106 Gw 1840 (= 105 Gw 1815) geeft hij de methode aan die nodig zal zijn totdat een volledig 

uitgekristalliseerdee praktijk alle twijfel heeft weggenomen: 

Dee Grondwet verordent hier en daar, aangaande zekere onderwerpen, dat zij moeten geregeld worden 
bijj  de wet. Waarom gebiedt zij dat, in die stukken, in dien vorm? De redenen kunnen een wegwijzer 
zijn.. Zoo zij dus eene regeling niet uitdrukkelijk eigent hetzij aan de wetgevende macht, hetzij aan de 
Kroonn alléén, of eenig ander gezag, zal gelijksoortigheid, van grond en wezen, aan de beschreven 
onderwerpenn ten aanzien der onbeschrevene moeten beslissen.102 

Viaa redenering zal dus moeten worden bepaald wat het eigen terrein voor wetten en het eigen terrein 

999 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 141. 
1000 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 283. Zie ook Oud (1967, 1970), deel II, p. 97. Zie Böhtlingk en 

Logemann,, p. 47 voor een afwijkende opvatting: daar wordt (door Böhtlingk) gesteld dat Thorbecke wel uitgaat 
vann een materieel wetsbegrip in de Grondwet 

1011 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 181. 
1022 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 283. 
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voorr  algemenee maatregelen van inwendig bestuur  is. Wel is het zo dat de aldus bepaalde grenzen tussen 

dee taak van de wetgevende macht en van de Koning alleen op het terrein van regelgeving in de eerste 

plaatss gelden voor  Nederland. Die grenzen tussen de taak van het wetgevend gezag en de taak van het 

bestuurr  ten aanzien van het maken van regelgeving voor  de koloniën kunnen en moeten misschien wel 

anderss getrokken worden dan voor  Nederland. Over  deze kwestie laat Thorbecke zich in de eerste 

uitgavee van zijn Aanteekening nog behoedzaam uit. Men zou, zo beweert hij , kunnen zeggen dat 'al wat 

uituit  den aard der zaak voorwerp van wetgeving is, ook met betrekking tot de koloniën de tusschenkomst 

derr  wetgevende magt vordert' ; het is echter  ook mogelijk te oordelen 'dat met name alle stukken van de 

publiekee en privaatregtelijk e inrigting , welke, volgens de stellige voorschriften der Grondwet, in 

europischh Nederland eene wet vereischen, in de koloniën desgelijks op eene wet moeten rusten'; ten 

slottee zou het mogelijk zijn 'dat de grenzen tusschen wetgevende magt en bestuur, hier  te lande getrok-

ken,, in de koloniën soms eene wijziging schenen te behoeven'.103 In de tweede uitgave van de Aantee-

kening,kening, in twee delen verschenen in respectievelijk 1841 en 1843, lijk t Thorbecke zich iets duidelijker 

uitt  te spreken voor  de derde optie. Na vermelding van de beide andere merkt hij  op: 'Welligt moet 

ginds,, vooral in den eersten tijd,  aan het bestuur, meer  dan ten onzent, worden overgelaten'.'M 

Tochh is er  nog wel een probleem. Ondanks de kennelijk logische inzichtelijkheid van de betekenis 

vann het uitsluitend opperbestuur  van de Koning in de Grondwetten van 1814 en 1815 (en 1840) is in de 

praktij kk  Van Hogendorps eerste interpretati e van de betekenis van opperbestuur  - volgens welke de 

bevoegdheidd tot het opstellen van regelgeving voor  de koloniën uitsluitend bij  de Koning berustte -

doorr  zowel de Koning als de Staten-Generaal gevolgd.105 De Koning heeft alle in Nederland gemaakte 

regelgevingg voor  de koloniën zonder  medewerking van de Staten-Generaal vastgesteld en afgekondigd, 

zonderr  protest van die Staten-Generaal. Volgens Thorbecke is de reden hiervoor  dat 

diee zamenstelling der  Kamers, evenzeer  als de gezonken staat der  koloniën, de verklaring van Hogen-
dorpp (...) uitstekend begunstigde, of liever  te weeg bracht, dat men de Kroon liet begaan. Deze alleen 
trokk zich bezittingen aan, welke vele jaren als een lastpost werden beschouwd. Zoo vestigde zich, men 
kann niet zeggen, eene uitlegging van art. 60 [Gw 1815], maar  eene gewoonte, voor  welke men later 
eenee uitlegging opzocht.106 

Err  is ook een standaardargument om de eenmaal gevestigde gewoonte te handhaven, en de Staten-

Generaall  uit te sluiten van het maken van regelgeving voor  de koloniën: 'Het is, zegt men, ondoenlijk, 

datt  zij  medewerken. Hun ontbreekt de noodige kennis. Hunne medewerking ware belemmerend voor  de 

1033 Thorbecke (1839), p. 78-9. 
1044 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 143-4. 
,oss Volgens Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136 was Van Hogendorps eerste interpretatie van opperbestuur 

bijj  uitsluitin g een gevolg van de angst dat een Tweede Kamer die voor  de helft uit Belgen zou gaan bestaan 
ongeschiktt  was 'om invloed op de regering der  koloniën te oefenen (...) [omdat] de hollandsche begrippen en 
belangenn (...) in zulke handen zouden kunnen lijden' . 

1066 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136. 
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publiekee dienst.'107 Dit argument is volgens Thorbecke vooral gebaseerd op het feit 'dat men de proef 

nogg niet nam'.108 Ook miskent het dat onder de Republiek de Staten-Generaal wel degelijk regelgeving 

voorr de koloniën maakte en dat tegenwoordig in Groot-Brittannië en Frankrijk de gewone wetgevende 

machtt ook de wetgevende macht voor de koloniën is. Ten slotte is het argument in staatkundig opzicht 

onjuist: : 

Hett gebied onzer overzeesche bezittingen (...) is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn neder-
landschee onderdanen. Behoeft hun publiek- en staatsregtelijke toestand de grootere zekerheid, die 
wetten,, boven gouvernementsverordeningen, geven, minder dan wij die behoeven hier te lande?109 

Thorbeckee lijk t hier, in navolging van Van Hogendorp, te beweren dat koloniale regelgeving vast en 

duurzaamm hoort te zijn, en dat regelgeving bij wetten dat eerder zal zijn dan regelgeving door het 

bestuur.. In aanvulling op Van Hogendorp wijst Thorbecke er echter op dat de bevolking van de 

koloniënn ook recht heeft op vaste en duurzame regelgeving bij wet. Dit komt, met een nader onder-

scheid,, misschien nog duidelijker naar voren in de Brief aan een lid der Staten-Generaal over de 

artikelenartikelen 60 en 128 der Grondwet [van 1815] die Thorbecke in maart 1840 schrijft. In de Brief zegt 

Thorbecke: : 

Hett gebied onzer koloniën is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn nederlandsche onderdanen. 
Watt ontslaat den nederlandschen wetgever van zijne natuurlijke taak om hunnen publiek- en privaat-
regtelijkenn toestand te behartigen? Dat zelfs Nederlanders van europisch bloed op nederlandschen 
bodemm buiten de bescherming zijn van nederlandsche wetten [= in Nederland gemaakte wetten], is het 
niett vreemd?110 

Hett is vooral het Europese deel van de bevolking van de koloniën dat onder door de wetgevende macht 

gemaaktee regelgeving hoort te leven, zonder dat die wetten natuurlijk helemaal gelijk behoeven te zijn 

aann de in Nederland geldende wetten. 

Samenvattendd kan worden opgemerkt dat Thorbeckes uitwerking van Van Hogendorps positie wordt 

beargumenteerdd met een beroep op de inhoud en de betekenis van oudere Grondwetten, en een beroep 

opp artikel 105 Gw 1815. Daarnaast geeft hij een verklaring voor de praktijk van regelgeving voor de 

koloniënn in de jaren 1815-1840, een praktijk die strijdig is met de volgens Van Hogendorp en Thorbec-

kee ware betekenis van artikel 60 Gw 1815. De voor dit verhaal belangrijkste elementen van Thorbeckes 

uitwerkingg van Van Hogendorps positie komen hierop neer: 

1.. 'opperbestuur bij uitsluiting' betekent niet dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor 

dee koloniën heeft; 

Thorbeckee (1841, 1843), deel I,p. 141. 
Thorbeckee (1841, 1843), deel I, p. 144. Zie ook Thorbecke (1840), Brief, p. 2. 
Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 142. 
Thorbeckee (1840), Brief, p. 10. Mijn cursivering. 
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2.. de wetgevende macht maakt op grond van artikel 10S Gw 1815 (106 Gw 1840) regelgeving voor  de 

koloniönn in de vorm van wetten, de Koning alleen maakt op grond van artikel 73 Gw 1815 (72 Gw 

1840)) regelgeving voor  de koloniën in de vorm van algemene maatregelen van inwendig bestuur; 

3.. de grenzen tussen de regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën van de wetgevende macht en 

vann de Koning kunnen niet van tevoren afgebakend worden, wel ligt het voor  de hand dat de Koning 

zekerr  aanvankelijk voor  de koloniën meer  mag regelen dan hem voor  Nederland is toegestaan. 

Dee interpretatie-Van Hogendorp/Thorbecke vindt in later  jaren weinig bijval bij  politici en staatsrechts-

geleerden.. Zo verschijnt in 1860 het eerste deel van De Waals Nederlandsch Indie in de Staten-Gene-

raalraal sedert de Grondwet van 1814.m Dit deel, dat de jaren 1815-1830 behandelt, onderwerpt de zojuist 

weergegevenn interpretati e aan een uitgebreid onderzoek. 

Uitt  een onderzoek naar  de feiten en via zuivere redenering leidt De Waal af dat de theorie-Van 

Hogendorp/Thorbeckee niet kan kloppen. De feiten houden voor  de jaren 1815-1830 in 

aann den eenen kant bij  de S.G. (...) eene standvastige erkenning van 's Konings oppermagt, met 
inbegripp van de wetgevende magt, in de koloniën, en aan den anderen kant bij  den Koning eene 
standvastigee uitoefening dier  magt.112 

Dee Koning heeft altij d uit artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 afgeleid dat alleen hij  regelgeven-

dee bevoegdheden op koloniaal terrein had. De wijze waarop het Regeringsreglement van 1815 is 

vastgesteld,, zonder  bemoeienis van de Staten-Generaal, toont dit direct aan (over  die vaststelling later 

meer).. De Staten-Generaal van hun kant hebben zich in de periode 1815-1830 nooit 'tegen de wetge-

vingg door  den Koning in de koloniën aangekant Integendeel werd meer  dan eens in de Tweede Kamer 

gedruktt  op hare onbevoegdheid om zich met koloniale aangelegenheden te bemoeijen.'"3 Het antwoord 

vann de Staten-Generaal op de troonrede van 1826 is in deze veelzeggend: 

Hett  opperbestuur  over  de volkplantingen is bij  de Grondwet aan U.M. opgedragen. De Staten-Genl. 
zienn vol vertrouwen en met hoop op de maatregelen, door  H.D. genomen om de rust te herstellen in de 
zoodanigee waar  die gestoord is geworden [het is de tij d van de Java-oorlog; NE] en om het bestuur  van 
allee te verbeteren.114 

Ditt  duidt echter  niet op een gebrek aan interesse voor  koloniale kwesties, zoals Thorbecke beweert. Op 

" ''  E. de Waal (1821-1905) vervult tussen 1837 en 1858 verschillende ambtelijke functies in Nederlands-
Indië;;  zo is hij  directeur  van het departement van middelen en domeinen (1856-1858). Na terugkeer  in Nederland 
verschijnenn er  tussen 1858 en 1868 vele publicaties over  Nederiands-Indië van zijn hand. Naast het in de tekst al 
genoemdee werk kan worden gewezen op De koloniale politiek der Grondwet en hare toepassing tot 1 February 
18621862 (1863), en Aanteekeningen over koloniale onderwerpen (twaalf delen, 1863-1868). Van 1868 tot 1870 is 
hijj  minister  van koloniën. Onder  zijn ministerschap komen twee belangrijke wetten tot stand: de agrarische wet 
(SNI1870,, nr. 55) en de wet ter  regeling van de suikercultuur  op Java (SNI1870, nr. 117). Na zijn ministerschap 
schrijf tt  hij  nog Onze Indische financiën (zeven delen, 1876-1884, onvoltooid). 

1122 De Waal (1860-1861), deel I, p. 32. 
1,33 De Waal (1860-1861), deel I, p. 31. 
1144 De Waal (1860-1861), deel 1, p. 291. 
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hett gebied van de koloniale financiën zijn de Staten-Generaal namelijk in diezelfde periode wel 

ingegaann tegen de opvatting van Willem I dat hij niet verplicht is om opening te geven van het resultaat 

derr koloniale geldmiddelen, en hebben ze hem ertoe gebracht dergelijke opening van zaken wel te 

verschaffen.1""  Dit brengt De Waal tot het volgende standpunt: 

Haddenn de S.G. het uitoefenen der wetgevende magt in de koloniën door den Koning onregtmatig 
geacht,, men zou er eenig spoor van ontmoeten, evenzeer als ten aanzien van de openlegging der 
financiën.financiën. Bezaten de toenmalige S.G. politische kracht genoeg om openlegging der koloniale financi-
ënn te vorderen en te verkrijgen, waarom dan niet genoeg om, zoo zij het uitoefenen der wetgevende 
magtt in de koloniën als eene overtreding der Grw. beschouwden, voor dat gevoelen uit te komen? Er 
bestaatt voor ons in de geschiedenis geene aanleiding om het daarvoor te houden dat de S.G. het 
uitoefenenn dier magt gedoogden tegen hunne overtuiging.116 

Dee Waal erkent dat in de periodes 1830-1840 en 1840-1848 het gevoel in de Tweede Kamer begint 

doorr te breken dat de woorden 'opperbestuur bij uitsluiting' niets anders betekenen dan de gewone 

bestuursmacht,, zodat de Staten-Generaal deel uitmaken van de wetgevende macht voor de koloniën. Dit 

gevoell  leeft echter slechts bij een kleine minderheid. Het verlangen naar deelname aan het vaststellen 

vann regelgeving voor Nederlands-Indië bestaat pas vanaf maart 1848 bij een grote meerderheid van de 

Staten-Generaall  en zal resulteren in de grondwetsherziening van 1848 (waarover meer in het volgende 

hoofdstuk).117 7 

Ookk zuivere redenering toont volgens De Waal de tekortkomingen van de theorie-Van Hogen-

dorp/Thorbecke.. Ten eerste deugt Thorbeckes beroep op artikel 105 Gw 1815 (106 Gw 1840) niet. De 

vraagg is namelijk of de Grondwet bepaalt dat de zaken der koloniën nader geregeld moeten worden bij 

dee wet. Artikel 105 Gw 1815 

heeftt op de vraag geen invloed hoegenaamd. Het beschrijft, wie de wetgevende magt uitoefenen; 
geenszins,, omtrent welke zaken eene wet vereischt wordt. Dit laatste alleen hebben wij, omtrent het 
onderwerpp van art. 60 [Gw 1815] te zoeken.118 

Artikell  60 Gw 1815 staat in de afdeling 'Van de magt des Konings' (56-70 Gw 1815). Sommige van de 

artikelenn in deze afdeling perken de macht van de Koning in door mededeling aan de Staten-Generaal 

tee eisen (57 en 58 Gw 1815), andere doen dit door een regeling bij de wet te eisen (61, 64 Gw 1815). 

Zo'nn inperking is in artikel 60 Gw 1815 niet te vinden. Bovendien wordt ook nergens anders in de 

Grondwett omtrent het onderwerp van artikel 60 Gw 1815 regeling bij de wet vereist. Dit brengt De 

Waall  tot de volgende conclusie over dit artikel: 

Hett is derhalve volgens de Grw. met dit onderdeel der koninklijke magt gelegen als b.v. (...) met het 
onderdeell  betreffende het bestuur der buitenlandsche betrekkingen (art. 56). Gelijk de Koning (...) aan 
dee buitenlandsche betrekkingen de rigting geeft die hem goed voorkomt, zonder dat eene speciale wet 

1155 Zie De Meij (2003a), p. 172-5 hierover. 
1166 De Waal (1860-1861), deel I, p. 31-2. 
,1TT Zie De Waal (1860-1861), deel n, p. 14-5 en deel ffi,  p. 2. 
"  De Waal (1860-1861), deel I, p. 33. 
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hemm daarin regelen stelle (...); zoo oefent hij het opperbestuur in de koloniën uit zonder dat ene 
specialespeciale wet de regelen daarvan bepak (...). Met andere woorden: de Grondwet van 1815 kent den 
Koningg in de koloniën toe de volstrekte oppermagt (...). "* 

Tenn tweede toont de inhoud van oudere Grondwetten de onjuistheid van de interpretatie-Van Hogen-

dorp/Thorbecke.. De artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798, 48 Sr 1801 en 12 Con 1806 gaven de 

volksvertegenwoordigingg een aandeel in het opstellen van regelgeving voor de koloniën.120 Een verge-

lijkbaree bepaling is in de Grondwetten van 1814 en 1815 niet terug te vinden: 

Hett weglaten uit de Grw. van 1814 der bepaling van de vorige staatsregelingen, welke der Natie een 
aandeell  in de koloniale wetgeving voorbehield, kan kwalijk anders als eene wijziging worden aang-
emerkt.. Wat verhinderde, indien men geene wijziging wilde, in 1814 de vorige bepaling over te 
nemen?12' ' 

Tott slot wijst De Waal nog op Van Hogendorps antwoord op Dotrenge's vraag of onder het opperbe-

stuurr van de Koning ook wetgevende bevoegdheden vallen. Dit antwoord, dat erop neerkomt dat de 

Koningg als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden voor de koloniën zijn toegekend, is volgens 

Dee Waal 'te bepaald om door redenering vernietigd te worden' en 'past tevens geheel bij het begrip, dat 

menn in 1814 wijziging van den vorigen toestand begeerde'.122 

Inn de jaren tachtig van de negentiende eeuw verschijnen er twee gezaghebbende commentaren op de 

Grondwett van 1848. Bij hun bespreking van de koloniale artikelen van die Grondwet, komen ze ook te 

sprekenn over de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' in eerdere Grondwetten. Het oudste 

commentaar,, dat van Heemskerk Azn., is zeer kort over de kwestie. Volgens Heemskerk gold het 'vóór 

18488 (...) als een eisch der Grondwet, dat het bestuur en de wetgeving van de koloniën en overzeesche 

bezittingenn uitsluitend bij koninklijke besluiten werden geregeld'.123 De interpretatie-Van Hogen-

dorp/Thorbeckee vindt hier dus geen genade. 

Hett andere commentaar, dat van Buijs, is iets uitgebreider over de kwestie. De ideeën van Thorbec-

kee worden kort weergegeven, en vervolgens bekritiseerd. Buijs stelt dat Thorbecke de term 'opperbe-

stuur'' in artikel 60 Gw 1815 te technisch-juridisch benadert: 

Zekerr besturen is geen wetgeven, maar ging het aan eene Grondwet, geschreven in een tijd toen men 
zichh om den strengen technischen zin der woorden vrij wat minder bekreunde dan sedert en die zich 
doorr niets zoo zeer dan door de slordigheid van hare redactie onderscheidde, dus op een enkel woord 

1199 De Waal (1860-1861), deel I, p. 33-4. Mijn cursivering. 
'200 In het vorige hoofdstuk is gesteld dat de Staatsregeling van 1801 onduidelijk is over de rol van de wetge-

vendee macht bij het vaststellen van regelgeving voor Oost-Indtë. De Waal is in deze een andere mening toege-
daan. . 

1211 De Waal (1860-1861), deel I, p. 34. 
1222 De Waal (1860-1861), deel I, p. 34. 
1233 Heemskerk, deel I, p. 68. 
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tee vatten?124 

Daarnaastt klopt Thorbeckes interpretatie van 'bij uitsluiting' niet. Volgens Thorbecke sluit deze 

uitdrukkingg uit dat het bestuur over de koloniën aan een handelscompagnie zal worden overgedragen. 

Hiertoee beroept hij zich op de betekenis van die term in artikel 36 Con 1806. Maar, zo stelt Buijs: 

Indienn de woorden 'bij uitsluiting' niet dienden om aan de Staten-Generaal elk aandeel in de regeering 
overr de koloniën te ontzeggen, dan bleven zij in elk geval onverklaard, want om de wederoprichting 
vann de oude Compagniën als geheel zelfstandige corporatiën onmogelijk te maken, waren zij in elk 
gevall  overbodig. Om dat doel te bereiken, was het genoeg dat de Koning het opperbestuur werd 
toegekend,, een bestuur dat op zich zelf reeds het bestaan van zulke zelfstandige corporatiën buiten 
sluit.125 5 

Enn zelfs als Thorbeckes interpretatie van 'bij uitsluiting' wel zou kloppen, dan nog ziet hij twee 

essentiëlee zaken over het hoofd. In de eerste plaats bevatten de Grondwetten van 1814 en 1815 geen 

artikell  zoals artikel 12 Con 1806, dat gaat over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniën.. In de tweede plaats is artikel 105 Gw 1815, net als vrijwel de hele Grondwet van 1815, niet 

vann toepassing op de koloniën. Buijs merkt er het volgende over op: 

Aangenomenn echter, dat de interpretatie door Mr. Thorbecke aan de Grondwet van 1806 gegeven de 
juistee ware, dan nog ging het niet aan te beweren, dat men in 1814 en 1815 hetzelfde wilde uitdrukken 
alss toen. Immers waarom anders weggelaten (...) artikel 12 [Con 1806], gewagende van bijzondere 
wetten,, welke de regeering van de koloniën regelen zouden? De Koloniën staan in 1815 geheel buiten 
dee constitutie: geen van hare bepalingen, ook niet die van de wetgevende macht, mogen op deze 
bezittingenn worden toegepast, voor zoover zij zelve het niet uitdrukkelijk gebiedt. 

Tenn slotte is er Van Hogendorps opmerking in de grondwetscommissie van 1815, volgens welke de 

wetgevendee macht voor de koloniën bij de Koning berust. Voor Buijs is dit het doorslaggevende 

argumentt voor de juistheid van de opvatting dat de Grondwet van 1815 alleen de Koning regelgevende 

bevoegdhedenn voor de koloniën toekent.127 

Samenvattendd kan worden gesteld dat volgens de interpretatie-De Waal/Buijs het opperbestuur over 

Nederlands-Indiëë van de Koning met zich meebrengt dat de Koning de hoogste bestuurlijke bevoegdhe-

denn over dit gebied bezit en dat de Koning als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn heeft. Deze interpretatie rust op een aantal pijlers. De Waal komt met een beroep op de 

praktijkk van de regelgeving voor de koloniën vanaf 1815. Buijs wijst erop dat een al te technische 

benaderingg van de bepalingen van de Grondwet van 1815 met de eigenaardigheden van die Grondwet 

geenn rekening houdt. Beiden wijzen op Van Hogendorps in de grondwetscommissie van 1815 gegeven 

interpretatiee van artikel 36 Gw 1814. Beiden ook behandelen, en dit in reactie op Thorbecke, de relatie 

1244 Buijs, deel I, p. 229. Op diezelfde pagina wijst Buijs erop dat de Franse tekst van de Grondwet een ruimere 
uitdrukkingg gebruikt: 'la direction suprème des Colonies'. 

1255 Buijs, deel I, p. 229. 
1266 Buijs, deel I,p. 229. 
1277 Zie Buijs, deel I, p. 229-30. 
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vann artikel 60 Gw 1815 tot oudere grondwetten en tot artikel 105 Gw 1815, een relatie die volgens hen 

toontt  dat onder  opperbestuur  ook regelgeving valt. 

Hiermeee zijn de twee basisposities weergegeven over  de betekenis van 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' 

voorr  de koloniën: de interpretatie-Van Hogendorp/Thorbecke, die stelt dat zowel de wetgevende macht 

alss de Koning regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën hebben, en de interpretatie-De Waal/Buijs, 

diee stelt dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën heeft. In latere literatuur 

overr  de kwestie worden geen nieuwe gezichtspunten of argumenten aangedragen, maar  wordt vri j 

algemeenn de tweede interpretati e gevolgd. 

Datt  blijk t allereerst uit enkele handboeken over  Nederlands-Indisch staatsrecht. Een schrijver  als 

Kleintje ss stelt zonder  nadere motivering dat in de Grondwetten van 1814 en 1815 onder  opperbestuur 

óókk de wetgevende macht valt te verstaan.'28 De Louter  stelt dat door  artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 

Gww 1815 'niet alleen het bestuur  van andere autoriteiten [werd] uitgesloten, maar  bij  het stilzwijgen der 

Grondwett  tevens alle aanleiding voor  de Staten-Generaal [werd] ontnomen om zich met koloniale 

zakenn te bemoeien'.129 Ook wijst hij  op Van Hogendorps antwoord op Dotrenges vraag en stelt hij  dat 

Vann Hogendorps latere opvatting, overgenomen door  Thorbecke, strijd t 'tegen de bedoeling van den 

grondwetgeverr  en den geest der  Grondwet'.130 Nederburgh wijst op de tot 1848 heersende praktijk , 

waarbijj  aan artikel 60 Gw 1815 'altij d dezelfde beteekenis [is] toegekend, namelijk dat de Koning 

zoowell  de wetgevingsbevoegdheid als de uitvoerende macht bezat over  de koloniën, met uitsluitin g van 

allee andere overheidslichamen of-personen'.131 Daarnaast, zo stelt Nederburgh, is artikel 105 Gw 1815 

niett  van toepassing op de koloniën, door  de term 'bi j  uitsluiting*  in artikel 60 Gw 1815.132 

Ookk in handboeken over  het Nederlandse staatsrecht worden enkele opmerkingen aan de kwestie 

gewijd.. Kranenburg stelt dat Thorbecke juridisch-dogmatisch sterk staat bij  zijn opvatting van de 

natuurlijk ee betekenis van 'opperbestuur'. Ook in historisch-juridisch opzicht, bij  zijn verklarin g van de 

uitdrukkin gg 'bi j  uitsluiting ' staat Thorbecke sterk. Het grote probleem is echter  dat zijn opvattingen 

strijdi gg zijn met de bedoeling van de ontwerpers van de Grondwet zoals die is gebleken uit Van 

Hogendorpss opmerking in de grondwetscommissie. De opvatting waarbij  'opperbestuur' ook alle 

regelgevendee bevoegdheden omvat, en die tijdens het bewind van Willem I onder  meer  door  de 

regeringg werd aangehangen, kwam daarentegen met die bedoeling overeen.133 Oud wijst erop dat in de 

lMM  Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 17-8. 
1299 De Louter  (1914), p. 77. 
1300 De Louter  (1914), p. 80 en p. 81. 
1311.A.. Nederburgh (1923), p. 126. 
1322 Zie LA. Nederburgh (1923), p. 127. 
1333 Zie Kranenburg (1928-1930), tweede deel, p. 151-2. 

151 1 



praktijkk tot 1848 opperbestuur zo is opgevat, 'dat onder bestuur hier ook de wetgeving is begrepen'.134 

Vann der Pot-Donner is het meest uitgesproken: de term opperbestuur in artikel 60 Gw 1815 is 'te 

verstaann in de zin van regering, welke mede de wetgeving omvatte'.131 

Uitt de weergave van de opinies in latere literatuur zal duidelijk zijn geworden, dat de opvattingen van 

Vann Hogendorp en van Thorbecke maar weinig medestanders hebben gevonden. Vrij algemeen wordt 

dann ook aangenomen dat het opperbestuur van de Koning tot 1848 zowel bestuurlijke als regelgevende 

bevoegdhedenn omvat136 Hoewel de discussie dus beslist lijkt , zijn enkele evaluerende opmerkingen ter 

afsluitingg van de behandeling van deze kwestie misschien toch op hun plaats. 

Zoalss hiervoor aangegeven stelt Kranenburg dat Thorbecke historisch-juridisch sterk staat bij zijn 

verklaringg van 'bij uitsluiting', en juridisch-dogmatisch sterk staat bij zijn opvatting van de natuurlijke 

betekeniss van 'opperbestuur'. Wat betreft het historisch-juridische aspect kunnen bij de kracht van 

Thorbeckess argumenten wel vraagtekens worden gezet, ten gunste van de opvatting van De Waal en 

Buijs.. Thorbeckes behandeling van de betekenis van de woorden 'bij uitsluiting' in artikel 59 Gw 1840 

heeftt namelijk niet alleen voor dat artikel consequenties. Hij lijk t te beweren dat artikel 36 Con 1806 en 

artikell  36 Gw 1814, artikel 60 Gw 1815 en artikel 59, eerste alinea Gw 1840, op hetzelfde neerkomen: 

dee Koning heeft, met uitsluiting van handelscompagnieën of Aziatische Raden, de hoogste bestuurlijke 

bevoegdheden. . 

Kijkendd naar oudere Grondwetten, wijzen De Waal en Buijs er echter met reden op dat de Grond-

wettenn van 1814 en 1815 wel een met artikel 36 Con 1806 qua formulering enigszins vergelijkbaar 

artikell  bevatten, maar geen met artikel 12 Con 1806 qua formulering vergelijkbaar artikel. Dit laatste 

artikell  gaat nu juist specifiek over de regelgevende bevoegdheden voor de koloniën. Uit dit feit zou 

afgeleidd kunnen worden, dat de in de Constitutie van 1806 vastgestelde verdeling van regelgevende en 

bestuurlijkee bevoegdheden voor de koloniën niet zonder meer in de Grondwetten van 1814 en 1815 is 

overgenomen.. En daaruit kan weer worden afgeleid dat de betekenis van opperbestuur 'bij uitsluiting' 

inn artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met de 

betekeniss van innerlijke regering 'bij uitsluiting' van artikel 36 Con 1806. 

Opp juridisch-dogmatisch terrein moet worden toegegeven dat het inderdaad, zoals Thorbecke stelt, 

vreemdd is om onder opperbestuur ook het vaststellen van regelgeving te verstaan. De argumenten die 

Dee Waal en Buijs daartegenover stellen, zijn voor een deel niet theoretisch, maar aan de praktijk 

1344 Oud (1967,1970), deel I, p. 12. 
1355 Van der Pot-Donner, p. 819. 
1366 Natuurlijk is niet alle latere literatuur die een standpunt over deze kwestie inneemt aan de orde gekomen. 

Ziee bijvoorbeeld De Neef; p. 5-9 voor een verdediging van het standpunt van De Waal en Buijs, en Bordewijk, p. 
244 en 307-11 voor een verdediging van het standpunt van Van Hogendorp en Thorbecke. Aan de basisargumen-
tatiee van beide posities voegen deze schrijvers echter niets toe. 
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ontleend.. Ze wijzen op Van Hogendorps opvatting ten tijd e van de vergaderingen van de grondwets-

commissiee van 1815, en op de praktij k van regelgeving voor  de koloniën onder  de Grondwet van 1815. 

Voorall  dat laatste argument lijk t echter  behoorlijk sterk. Dat de ontwerpers van de Grondwet bepaalde 

opvattingenn hadden over  de betekenis van bepaalde termen in de Grondwet, zegt op zich niet zoveel. 

Datt  de gebruikers van de Grondwet, de Koning en de Staten-Generaal, allemaal en gedurende een lange 

periodee onder  opperbestuur  over  de koloniën ook het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën 

hebbenn willen begrijpen, wijst op een fundamentele consensus over  dit zeer  belangrijke punt, en spreekt 

sterkk vóór  de juistheid van de interpretatie-De Waal/Buijs. 

Dee discussies over  de koloniën in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in de periode 1815-

18400 tonen deze fundamentele consensus duidelijk aan. Weliswaar  wordt er  vanaf 1818 in de Tweede 

Kamerr  aangedrongen op grotere openheid van de regering op het terrein van de koloniale financiën,137 

maarr  de uitsluitende regelgevende bevoegdheid van de Koning voor  de koloniën wordt niet betwijfeld. 

Ditt  blijk t zeer  duidelijk in 1825, als namens de Koning een wetsvoorstel bij  de Tweede Kamer wordt 

ingediendd tot waarborg van een lening ten behoeve van Nederlands-Indië.138 Bij  de behandeling van het 

voorstell  in de afdelingen van de Tweede Kamer wordt van verschillende kanten opgemerkt dat de 

Staten-Generaall  zich niet mogen bemoeien met een dergelijke kwestie en dat het aannemen van een wet 

daaropp een inbreuk zou zijn op het uitsluitend opperbestuur  van de Koning. Zo meent de zevende 

afdeling g 

que,, Ie Roi étant par  Tart. 60 de la loi fondamentale invest! exclusivement de la direction suprème des 
coloniess et des possessions dans les autres parties du monde, Ie projet du loi, tel qu'il est présenté 
actuellement,, est contraire è la constitution.139 

Vann regeringszijde wordt op de bedenkingen geantwoord 

datt  de Koning, zonder  gemeen overleg met de S.G. de noodige maatregelen tot voorziening in de 
geldelijkee behoeften van de overzeesche bezittingen zou kunnen nemen; maar  zulks kan den Koning 
niett  verhinderen, om, zulks noodig of wenschelijk achtende, zulk een gemeen overleg in te roepen.140 

Bovendienn komen de opbrengsten van de koloniën ten bate van het rijk , dat dan ook een onmiddellijk 

belangg heeft bij  de koloniën. Volgens de regering heeft het rijk  daarom de verplichting om in de 

tijdelijk ee behoeften van de koloniën tegemoet te komen. De conclusie moet dan ook zijn dat wanneer 

dee Koning de nodige voorzieningen met gemeen overleg van de Staten-Generaal wil nemen, hij 

overeenkomstigg de geest van de Grondwet handelt141 

Hoewell  tijdens de openbare beraadslagingen over  het wetsontwerp enkele leden nog bedenkingen 

Ziee De Waal (1860-1861), deel I, p. 39-40 en 57-8 voor  het in 1818 geuite verlangen. 
Ziee De Meij  (2003a), p. 172-5 over  dit wetsvoorstel. 
Dee Waal (1860-1861), deel I, p. 175; zie ook p. 168 en 174 en deel II , p. 291. 
Dee Waal (1860-1861), deel I, p. 177. 
Ziee De Waal (1860-1861), deel I, p. 177-8. 
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hebben,, wordt het ontwerp toch met 72 stemmen tegen zes aangenomen. Bij  de redevoeringen over  het 

ontwerpp stellen verschillende leden van de Tweede Kamer dat de Staten-Generaal het recht en de plicht 

hebbenn zich te bemoeien met de geldelijke belangen en behoeften van de koloniën. Ze zijn echter  ook 

vann mening dat artikel 60 Gw 1815 de Staten-Generaal van het maken van regelgeving voor  de koloni-

ënn uitsluit . Tekenend is in deze een redevoering van het kamerlid Beelaerts van Blokland.142 Over  het 

opperbestuurr  bij  uitsluitin g van artikel 60 Gw 1815 merkt hij  op dat het bij  de Koning berust en dat 

geenee andere magt (...) bevoegdheid [heeft] om zich in dat opperbestuur  te mengen; en de wetten of 
anderee verordeningen des Konings hebben in de koloniën dezelfde kracht van wet, als hier  te lande de 
wetten,, door  den Koning met gemeen overleg der  S.G. uitgevaardigd (...). Ziedaar  den eenvoudigen 
zinn van dit artikel.143 

Inn later  jaren is het niet anders. Er  is regelmatig kritie k vanuit de Tweede Kamer over  het gebrek aan 

openheidd op het terrein van de koloniale financiën, maar  aan de opvatting dat in Nederland alleen de 

Konin gg regelgeving voor  de koloniën opstelt tornt de Kamer niet. Tijdens de openbare beraadslagingen 

overr  de begroting van 1834 zegt het kamerlid Luzac, die in later  jaren overigens een heel ander  stand-

puntt  zal gaan uitdragen: 

Niemandd zal betwisten dat de Koning, bij  uitsluiting , heeft het opperbestuur  over  de volkplantingen en 
bezittingenn van het Rijk in andere werelddeelen; niemand zal betwijfelen, dat hij  daar  de uitvoerende 
enn wetgevende magt in zich vereenigt (...).I44 

Bi jj  de bespreking in de afdelingen van de begroting van 1836 erkent de derde afdeling dat artikel 60 

Gww 1815 de Koning het uitsluitend opperbestuur  over  de koloniën geeft, 'en verre is het van haar  zich 

daarmedee in het geringste deel te willen inmengen'.14S Bij  de openbare beraadslagingen over  de 

begrotingg van 1836 stelt opnieuw Luzac dat artikel 60 Gw 1815 betekent dat de Koning de koloniën 

beheert t 

naarr  zijn welgevallen,, zoodanig als hij  vermeent zulks ten besten nutte des lands noodig te zijn; dat hij 
tenn opzigte van dit beheer  alle andere magten en kollegièn in den staat uitsluit , van dezen noch raad 
nochh toestemming behoeft.146 

Pass in december  1839, bij  de behandeling van een ontwerp-leningswet van Van den Bosch tot het 

aangaann van een lening ten laste van Nederlands-Indië van 56 miljoen,147 is ook een andere opvatting te 

horen.. Bij  de openbare behandeling zijn er  nog steeds kamerleden die niets willen afdingen op het 

1422 G. Beelaerts van Blokland (1772-1844) is onder  andere lid van de Tweede Kamer (1823-1841) en lid van 
dee Raad van State (1841-1844) geweest. 

1433 De Waal (1860-1861), deel I, p. 283; zie ook p. 210 en 277. 
1444 De Waal (1860-1861), deel II , p. 27. L.C. Luzac (1786-1861) is lid van de Tweede Kamer (1828-1848) 

enn als zodanig 'sedert 1830 het hoofd der  vooruitstrevende leden' (Molhuysen, deel IX , kolom 628). Hij  is een 
vann de Negenmannen (zie paragraaf 3.5.3) en een van de leden van de grondwetscommissie van maart 1848. In 
18488 is hij  korte tij d minister  van binnenlandse zaken en van hervormde en andere erediensten. 

1455 De Waal (1860-1861), deel II , p. 40. Zie p. 46 voor  een soortgelijke opmerking van de vijfd e afdeling. 
1466 De Waal (1860-1861), deel II , p. 67. 
1477 Zie De Meij  (2003a), p. 179-81 over  dit wetsontwerp. 
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uitsluitendd opperbestuur  van de Koning, maar  het kamerlid Schimmeipenninck van der  Oye van de Poll 

meent,, misschien onder  invloed van de eerste druk van Thorbeckes Aanteekening, dat er  naar  aanlei-

dingg van artikel 60 Gw 1815 'verschil over  de vraag der  wetgeving in de koloniën [kan] ontstaan'.14* 

Tott  een verandering in de interpretati e van 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' bij  de regering en de meerder-

heidd van de Tweede Kamer zal deze opmerking echter  niet leiden. Het is in de komende jaren, tot 1848, 

slechtss een minderheid in de Kamer die een andere opvatting over  het vaststellen van regelgeving voor 

dee koloniën zal aanhangen.149 

Doorr  dit alles lijk t de interpretatie-De Waal/Buijs van artikel 60 Gw 1815 te prefereren boven de 

interpretatie-Vann Hogendorp/Thorbecke. Voor  wie problemen heeft met de eerste interpretati e door  de 

betekeniss die erin wordt gegeven aan de term 'opperbestuur' is er  nog een andere mogelijkheid om de 

regelgevendee bevoegdheden van de Koning voor  de koloniën in de periode 1816-1848 te verklaren. 

Zoalss hiervoor  aangegeven meent Thorbecke dat artikel 105 Gw 1815, dat bepaalt dat de wetgevende 

machtt  gezamenlijk door  de Koning en de Staten-Generaal wordt uitgeoefend, voor  alle onderwerpen 

vann regelgeving die niet uitdrukkelij k aan de Koning alleen zijn opgedragen de wetgevende macht als 

regelgeverr  aanwijst. De regelgevende bevoegdheden van de Koning zijn in deze opvatting met andere 

woordenn beperkt tot die onderwerpen die met zoveel woorden in de Grondwet van 1815 aan de Koning 

zijnn opgedragen. Het ligt echter  meer  voor  de hand om dit artikel in navolging van De Waal zo te 

interpreterenn dat het bepaalt wie een wet in formele zin maakt, en niet welke onderwerpen bij  een wet 

inn formele zin geregeld moeten worden. 

Inn het algemeen kan over  deze kwestie het volgende worden gezegd.150 In de Grondwetten van 1814, 

18155 en 1840 is duidelijk dat naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht bevoegd is om 

algemenee regels te maken. Wat echter  niet duidelijk wordt in die Grondwetten, is de afbakening tussen 

dee regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht en de regelgevende bevoegdheden van de 

uitvoerendee macht. Weliswaar  bevatten de Grondwetten naast bepalingen waarin aan de wetgevende 

machtt  zaken ter regeling worden opgedragen, bepalingen waarin aan de uitvoerende macht zaken ter 

regelingg worden opgedragen, maar  daarmee zijn de onderwerpen waarvoor  regeling vereist kan zijn niet 

uitgeput.. De Grondwetten zeggen niets over  de overige onderwerpen, ze laten in het midden wie die 

onderwerpenn regelt. 

,4**  De Waal (1860-1861), deel II , p. 309. Schimmeipenninck van der  Oye van de Poll lijk t overigens geen 
voorstanderr  van Thorbeckes opvattingen, zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 139. W.A. baron Schimmeipen-
ninckk van der  Oye van de Poll (1800-1872) is onder  meer  lid van de Tweede Kamer (1831-1841; 1853-1860), 
ministerr  van binnenlandse zaken (1841-1846) en lid van de Eerste Kamer (1846-1847; 1860-1872). 

1499 Zie paragraaf 3.5 voor  een weergave van de opvattingen in de Tweede Kamer over  'opperbestuur  bij 
uitsluiting11 in de jaren 1840-1848. 

1500 Het onderstaande sluit aan bij  Oud (1967,1970), deel II , p. 81-101 en 188-220. 
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Gesteldd is daarom wel dat deze Grondwetten geen materieel wetsbegrip, maar  alleen een formeel 

wetsbegripp bevatten.151 Dat betekent dat de Grondwetten aangeven wie wetten in formele zin maken (de 

Koningg en de Staten-Generaal samen), maar  dat ze niet aangeven welke soorten onderwerpen alleen 

maarr  door  de wetgevende macht, de maker  van wetten in formele zin, geregeld mogen worden. Daarom 

iss niet a prior i vast te stellen waar  de grens ligt tussen de regelgevende bevoegdheden van de wetgeven-

dee macht en de regelgevende bevoegdheden van de uitvoerende macht (de Koning). 

Hett  vraagstuk van de competentie van beide machten is daarmee geen juridisch-dogmatisch vraag-

stuk,, maar  een historisch vraagstuk.152 Oud, sprekend over  de Grondwetten van 1814 en 1815, ver-

woordtt  dit als volgt als hij  stelt dat deze Grondwetten op het terrein van wetten in materiële zin 

zichh er  opzettelijk van hebben weerhouden de terreinen af te bakenen waarop de wetgever  in formele 
zinn enerzijds en de Koning [de uitvoerende macht] anderzijds zich zouden hebben te bewegen. Wel 
werdenn bepaalde onderwerpen voor  de een of voor  de ander  gereserveerd, maar  daartussen lag een 
grootgroot niemandsland, waarvan de praktijk zou moeten uitwijzen, wie van beiden zich ervan zou 
meestermeester maken.lï3 

Tijdenss de regeerperiode van Willem I nu had de Koning de neiging zoveel mogelijk zaken aan zich te 

trekken,, zodra de Grondwet hem de mogelijkheid daartoe gaf door  hett  ontbreken van een uitdrukkelijk e 

attributiebepalingg aan de wetgever. Omdat inzake regelgeving voor  de koloniën in de Grondwetten van 

1814,, 1815 en 1840 zo'n uitdrukkelijk e attributiebepaling aan de wetgever  ontbrak, kon de Koning het 

makenn van dergelijke regelgeving aan zich trekken - zeker  toen de Staten-Generaal niet tegenstribbel-

den.. Misschien valt dit te betreuren, alhoewel tijdgenoten er  niet zoveel problemen mee hebben gehad, 

maarr  het is in ieder  geval niet strijdi g met de Grondwetten van 1814,1815 en 1840. 

Kortom,, de regelgevende bevoegdheden van de Koning voor  de koloniën in de periode 1816-1848 

hoevenn niet noodzakelijk afgeleid te worden uit een definitie van 'opperbestuur*  waar  ook het maken 

vann regelgeving onder  valt. Deze bevoegdheden kunnen ook worden afgeleid uit het feit dat de Grond-

wettenn van 1814,1815 en 1840 geen materieel wetsbegrip bevatten, en het maken van regelgeving voor 

dee koloniën niet uitdrukkelij k opdragen aan de wetgevende macht. 

Watt  er  van de verdienste van deze laatste afleiding ook zij , feit blijf t dat de vri j  algemeen aanvaarde 

opvattingg over  de verdeling in Nederland van regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën in de 

periodee 1816-1848 is dat de artikelen 36 Gw 1814 en 60 Gw 1815 bepalen dat de Koning alle regelge-

vendee en bestuurlijk e bevoegdheden heeft voor  de koloniën. Zoals bij  de beschrijving van het stelsel in 

hoofdlijnenn opgemerkt, brengt dit met zich mee dat de Koning zijn bevoegdheden naar  eigen inzicht 

'511 Zie Oud (1967,1970), deel n, p. 96-7. Zie over  de kwestie 'formeel of materieel wetsbegrip in Nederland-
see grondwetten (vanaf 1798)' ook Van der  Pot (1916), p. 81-7; Böhtlingk en Logemaan, p. 39-42 en 46-7; Van 
denn Berg, p. 104-14. 

1522 Zie Oud (1967,1970), deel II , p. 99. 
1533 Oud (1967,1970), deel II , p. 198. Mij n cursivering. 
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kann overdragen en weer tot zich nemen.154 De Koning heeft van de mogelijkheid tot overdracht ruim 

gebruikk gemaakt. In de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 en in bij deze 

Regeringsreglementenn behorende Instructies, die hieronder zullen worden behandeld, zijn aan Neder-

landsee gezagsdragers in Nederlands-Indië regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden overgedragen; en 

inn de praktijk is het overgrote deel van de regelgeving voor Nederlands-Indië vastgesteld door regelge-

verss in Nederlands-Indië zelf. 

3.44 Regeringsreglementen en Instructies voor  het tijdperk  1816-1848 

Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat in de periode 1795-1813 naast een vrij groot aantal Grondwet-

tenn ook een aanzienlijk aantal basisregelingen voor Oost-Indiö en instructies voor gezagsdragers in 

Oost-Indiëë is gemaakt. Voor zover het die basisregelingen en instructies betreft is het onder het bewind 

vann Willem I niet veel anders. In minder dan een kwart eeuw worden vijf Regeringsreglementen 

opgesteld,, vergezeld van een nog groter aantal Instructies. In het onderstaande zal aan al die regelingen 

aandachtt worden besteed, waarbij de nadruk zal liggen op de vijf Regeringsreglementen. 

Sommigee schrijvers zijn vrij negatief over deze reglementen. Volgens Keuchenius hebben ze 'altijd 

weinigg meer dan als instructien voor den Gouverneur-Generaal gegolden9, en zijn ze 'spoedig terzijde 

gelegdd en vergeten'; ook Kleintjes omschrijft ze als 'niet veel meer dan instructien voor den gouv.-

generaaF.1555 In deze optiek, die wordt gedeeld door de Utrechtse hoogleraar De Louter, is pas het 

Regeringsreglementt van 1854, dat niet door de Koning maar door de wetgevende macht is vastgesteld, 

echtt belangrijk en te beschouwen als 'de grondwet van Ned.-Indië'.156 Toch moet het belang van de vijf 

Regeringsreglementenn niet al te zeer onderschat worden. Zo is over het Regeringsreglement van 1818 

opgemerktt dat het model heeft gestaan 'voor de meeste latere Indische staatsregelingen'.157 En tijdens 

dee totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 is veel gesproken over het feit dat deze wet 

quaa vorm en inhoud vrij nauw aansluit bij het Regeringsreglement van 1836.15*  Een nader onderzoek 

vann de vijf Regeringsreglementen is daarom op zijn plaats. 

Hett onderzoek is als volgt ingericht: van elk Regeringsreglement en van de eventuele bijbehorende 

Instructiess wordt de ontstaansgeschiedenis weergegeven. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven 

vann de opvatting over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië die naar voren komt uit het 

Regeringsreglementt en de eventuele bijbehorende Instructies. Daarna zal worden aangegeven wat het 

Regeringsreglementt en eventuele bijbehorende Instructies bepalen over de samenstelling en de regelge-

1544 Zie ook LA. Nederburgh (1923), p. 126-9 en 145-6. 
1555 Keuchenius, deel I, p. IH-IV; Kleintjes (1932-1933), deel L p. 21. 
1566 De Louter (1914), p. 106. 
1177 Fasseur (1995): 'Hoeksteen en struikelblok', p. 143. 
1MM Zie De Louter (1914), p. 102-5, Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18-9 en Vlak, p. 14. 
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vendee bevoegdheden van de Indische regering. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de praktijk 

vann regelgeving zoals die valt af te leiden uit het Staatsblad van Nederlands-Indië. 

Ookk komen specifiekere onderwerpen aan de orde: bij de bespreking van het Regeringsreglement 

vann 1815 zal de positie van de commissaris-generaal in het systeem van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië worden behandeld; bij de bespreking van het Regeringsreglement 

vann 1818 zal het conflict Elout - Van der Capellen worden weergegeven. Dit conflict betreft de verhou-

dingg tussen de minister van koloniën en de gouverneur-generaal in de periode 1816-1848. 

3.4.11 Het Regeringsreglement van 1815» de Instructi e voor  de commissarissen-generaal van 1815 

enn de Instructi e voor  de gouverneur-generaal van 1815 

Bijj  de Conventie van Londen van 13 augustus 1814 krijgt Nederland de koloniën terug die het op 1 

januarii  1803 bezat, maar later aan de Engelsen verloren waren gegaan; een uitzondering wordt gemaakt 

voorr Kaap de Goede Hoop, en de volkplantingen Essequibo, Demerara en Berbice in Guyana.159 Wat 

Nederlandd daardoor aan koloniën terugkrijgt zijn Java, de Molukken, de factorijen in India, Malakka, 

Surinamee en de zes Caraïbische eilanden. Ceylon wordt niet teruggegeven, omdat het op 1 januari 1803 

all  geen Nederlands bezit meer was. 

Bijj  Soeverein Besluit van 1 september 1814 draagt Willem I vervolgens de Raad van koophandel en 

koloniënn - ingesteld op grond van artikel 35 Gw 1814 - op te onderzoeken: 

Ie.. Welke inrigting van het Coloniaal Bestuur der Oost Indische volksplantingen de verkiezelijkste is 
enn door Ons zoude moeten worden gearresteerd. (...) Wij verlangen dat daarbij worden in het oog 
gehoudenn het in 1803 ontworpene charter, de nadoe bepalingen bij gelegenheid der zending van den 
heerr Elout gemaakt, en de belangrijke instellingen gedurende het Bewind van den Heer Daendels tot 
standd gekomen.160 

DitDit  Soeverein Besluit is de eerste stap op weg naar het Regeringsreglement van 1815 en de beide 

Instructies.. Omdat Willem I wil dat de Raad bij zijn onderzoek rekening houdt met het ontwerp-Charter 

vann 1803 en het Regeringsreglement van 1806, ligt het voor de hand dat de toekomstige inrichting van 

hett 'Coloniaal Bestuur' zal lijken op de onder de Bataafse Republiek bestaande inrichting. Er zal met 

anderee woorden een gouverneur-generaal zijn, die samen met raden van Indië bestuurlijke en regelge-

vendee bevoegdheden zal uitoefenen, in aanvulling op en ondergeschikt aan de hoogste bestuurder en 

regelgeverr in Nederland. 

Naa de opdracht van Willem I in ontvangst te hebben genomen, benoemt de Raad op 3 september 

18144 een commissie uit zijn midden. Deze commissie besluit een concept-regeringsreglement op te 

1599 Aldus artikel 1 van de Conventie. Zie Lagemans, deel 1, p. 34-41 voor de Engelse en Franse tekst van de 
Conventie. . 

1400 Platteel, p. 139. Met 'de nadere bepalingen bij gelegenheid der zending van den heer Elout gemaakt', 
wordtt gedoeld op het Regeringsreglement van 1806. 
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stellen.. Dat gekozen wordt voor  een Regeringsreglement en niet voor  een Charter, komt voort uit het 

verlangen n 

meerr  dan het denkbeeld van de laatste benaming schijnt toe te laten, aan U.K.H, voor  te behouden, 
zoodanigee veranderingen in de orde van Regering en het geheel beheer  der  Aziatische bezittingen, bij 
vervolgg van tij d daar  te stellen, als Hoogstdezelve in zijne wijsheid zal mogen oordelen.161 

Opp 9 september  krijg t de commissie van Falck, de minister  van Staat, te horen dat de soevereine vorst 

heeftt  besloten commissarissen-generaal en een gouverneur-generaal te benoemen.162 Deze benoeming 

vindtt  plaats op 22 september  1814. Bij  Soeverein Besluit van die dag benoemt Willem I een 

Commissie-Generaall  die bestaat uit dri e commissarissen-generaal: Elout, Van der  Capellen en Mun-

tinghe.1633 Van der  Capellen wordt tegelijkertij d benoemd tot gouverneur-generaal over  Nederlands-

Indië.. De samenstelling van de Commissie-Generaal wordt later  nog gewijzigd: bij  Soeverein Besluit 

vann 20 november  1814 wordt Muntingh e als commissaris-generaal vervangen door  Buyskes.1" 

Dee precieze verhouding tussen de commissarissen-generaal en de gouverneur-generaal zal later  aan 

dee orde komen. Hier  volstaat het op te merken dat de commissarissen-generaal zijn gemachtigd om in 

naamm van Willem I 'weder  bezit te nemen van Nederlandsen Indië, de opperste magt aldaar  te oefenen, 

enn de regering in alle derzelver  deelen te regelen en in werking te brengen'.,6Ï Na voltooiing van die 

opdrachtt  zal de Commissie-Generaal ophouden te bestaan. Van der  Capellen zal dan als gouverneur-

generaall  blijven optreden, en samen met vier  raden van Indië de regelgevende (en bestuurlijke) be-

voegdhedenn die het Regeringsreglement van 1815 hem toekent volledig gaan uitoefenen. 

Dee commissarissen-generaal die Willem I heeft benoemd nemen daarmee dezelfde positie in als de 

commissarissen-generaall  die door  de VOC en later  door  Schimmelpenninck naar  Indi ë uitgezonden: ze 

zij nn boven de Indische regering, inclusief de gouverneur-generaal, geplaatst en bezitten buitengewone 

bevoegdheden.. Willem I meende kennelijk dat de bijzondere situatie waarin Oost-Indië zich bevond, 

1611 Platteel, p. 147: het advies van 21 oktober  1814 van de Raad van koophandel en koloniën aan Willem I. 
1622 A.R Falck (1777-1843) is tijdens het Koninkrij k Holland commissaris voor  de koloniën en later  secretaris-

generaall  bij  het ministerie voor  marine en koloniën (1808-1810). Vanaf 1813 is hij  minister  van staat (1813-
1818),, minister  voor  onderwijs, nationale nijverheid en koloniën (1818-1824), ambassadeur  te Londen (1824-
1832)) en gezant te Brussel (1839-1843). 

1633 Van Elout en Van der  Capellen zijn al korte levensbeschrijvingen gegeven, respectievelijk in hoofdstuk 2 
enn aan het begin van dit hoofdstuk. H.W. Muntinghe (1777-1829) is tijdens de Bataafse Republiek onder  meer 
tweedee secretaris van de Indische regering (1807-1808), secretaris van Daendels (1808-1809) en president van de 
Hogee Raad van Justitie te Batavia met de rang van extra-ordinair e raad van Indië (1809-1811). Tijdens het Britse 
tussenbewindd is hij  lid van de Raad van Indië onder  Raffles (1811-1816). Van 1816 tot 1819 vervult hij  verschil-
lendee functies in Nederlands-Indië, waaronder  het presidentschap van de Raad van financiën. Hij  is raad van 
Indi ëë van 1819 tot 1822 en in 1825. Zoals dadelijk zal blijken is zijn benoeming tot commissaris-generaal niet 
doorgegaan. . 

1644 A.A. Buyskes (1771-1838) vervult tussen 1783 en 1807 verschillende functies bij  de marine. Tijdens het 
gouvemeur-generaalschapp van Daendels is hij  de tweede man in Indië, met de functie van luitenant-gouverneur-
generaall  (1807-1809). Tussen 1810 en 1813 is hij  schout-bij-nacht bij  de Franse marine. Diezelfde functie 
vervukk hij  van 1814 tot 1827 in Nederlandse dienst. Hij  is commissaris-generaal van 1816 tot 1819. 

1633 SNI1816, nr. 5. Zie ook Oranje, p. 43. 
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meerr vereiste dan het sturen van een gouverneur-generaal alleen. Oost-Indië had vanaf 1811 onder Brits 

bewindd gestaan, en het was niet duidelijk welke gevolgen dit bewind had gehad voor het bestuur aldaar. 

Pass als de overname van Oost-Indië door Nederland definitief was geregeld, onderzocht was welke 

gevolgenn het Britse tussenbewind had gehad, en de inrichting van het bestuur voor Nederlands-Indië 

waswas vastgesteld, kon een gouverneur-generaal het roer in Indië weer in handen nemen. 

Voorr de commissarissen-generaall  en de gouverneur-generaal dienen Instructies te worden opgesteld. 

Dee concept-instructies worden door Elout opgesteld. De al genoemde commissie uit de Raad van 

koophandell  en koloniën en de Raad zelf nemen zijn concepten vrijwel letterlijk over. Elout speelt ook 

eenn grote rol bij het opstellen van het concept-regeringsreglement: de commissie werkt voortdurend 

nauww met hem samen.166 

Opp 14 oktober 1814 gaan het concept-reglement en de concept-instructies, vergezeld van een door 

dee commissie opgesteld advies, naar de Raad van koophandel en koloniën.167 Deze keurt de concepten 

enn het advies op 18 oktober goed, en stuurt alles op 21 oktober 1814 naar Willem I. De soevereine vorst 

stuurtt alle stukken op 25 oktober naar de Raad van State die op 6 december 1814 een advies uitbrengt 

overr het concept-reglement en de concept-instructies, waarin een aanzienlijk aantal wijzigingen in de 

conceptenn wordt voorgesteld.168 

Naa bestudering van het advies van de Raad van State geeft Willem I aan Falck aan welke wijziging-

enn hij op grond van dat advies in het concept-reglement en de concept-instructies aangebracht wenst te 

zien.. Falck brengt de wijzigingen aan, maar omdat Willem I nog niet helemaal tevreden is, stuurt Falck 

opp 21 december 1814 de herziene stukken aan Van Hogendorp met het verzoek deze in overeenstem-

mingg met de nadere wensen van de vorst vast te stellen. Op 28 december bericht Van Hogendorp dat de 

stukkenn klaar zijn. Na een gesprek met de vorst, dat nog tot enkele door Falck aangebrachte nadere 

wijzigingenn leidt, worden bij Soeverein Besluit van 3 januari 1815 het Regeringsreglement van 1815, 

dee Instructie voor de commissarissen-generaal van 1815, en de Instructie voor de gouverneur-generaal 

vann 1815 vastgesteld.169 Het Regeringsreglement en de Instructies zijn noch in het Staatsblad van het 

Koninkrijkk der Nederlanden, noch in het in 1816 ingestelde Staatsblad van Nederlands-Indië gepubli-

ceerd. . 

Alss de drie stukken zijn vastgesteld, lijk t niets het vertrek van de commissarissen-generaal nog in de 

wegg te staan. Napoleons terugkeer naar Frankrijk vanuit Elba en de nasleep daarvan zorgen er echter 

voorr dat de Commissie-Generaal pas op 29 oktober 1815 naar Indië afreist. Elout en Buyskes komen op 

277 april 1816 in Batavia aan, Van der Capellen op 11 mei 1816. De overdracht van Java en Onderho-

Ziee Platteel, p. 77-82. 
Ziee Platteel, p. 147-57 en 189-233 voor respectievelijk de tekst van het advies en van de concepten. 
Ziee Platteel, p. 158-86 voor de tekst van de minuut van het advies van de Raad van State. 
Ziee Platteel, p. 189-232 voor de definitieve redactie van deze stukken. 
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righedenn door  Groot-Brittanni ê aan Nederland vindt vervolgens plaats op 19 augustus 1816, waarmee 

hett  ontstaan van Nederlands-Indië een feit is. 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Hett  al genoemde Soeverein Besluit van 1 september  1814 bepaalde dat bij  het opstellen van een 

concept-regeringsreglementt  het ontwerp-Charter  van 1803 en het Regeringsreglement van 1806 in het 

oogg moesten worden gehouden. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat in beide stukken twee schijn-

baarr  tegenstrijdige uitgangspunten over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië werden 

gecombineerd::  enerzijds was er  een zekere bewogenheid met het lot van de inheemse bevolking, 

anderzijdss werd de gedachte aangehangen dat koloniën geld moesten opbrengen. 

Bijj  het opstellen van het Regeringsreglement van 1815 en van de twee Instructies is deze combinatie 

vann uitgangspunten overgenomen. Een passage uit het advies van de Raad van State van 6 december 

18144 over  het concept-reglement en de concept-instructies maakt dit al enigszins duidelijk . Daar  wordt 

beweerdd dat het de wens, het doel en het belang van Willem I is dat Nederlands-Indië eens zal worden: 

eenn bloeiend, welvarend, rij k en gelukkig land, hetwelk tien dubbeld de producten zal op leveren, die 
menn om niet in deszelfs vorige ongelukkige toestand [de VOC-periode], van het zelve heeft kunnen 
verkrijgen,, en dat ook dan duizenden behoeftens zal hebben, van dewelke deszelfs onbeschaafde 
bewonerss nu zelfs geen denkbeeld hebben (...). 
(...)) Daar  (...) wanneer  bet mogt gelukken aldaar  de menschelijke maatschappij  op enen beteren en 
gelukkigerenn voet te brengen [,] eigendom, beschaving, industrie, welvaart, rijkdom  bij  dezelve te 
doenn plaats vinden [,] alsdan de kosten van bestuur  en toereikende verdediging dier  bezittingen uit 
deszelverr  eigen opbrengsten zullen kunnen worden gevonden niet alleen, maar  nog bovendien aanzien-
lijk ee sommen in de algemene schatkist zullen kunnen worden overgebragt; terwij l boven dat die 
bezittingenn in dien toestand (...) onze scheepvaart, onze handel, onze welvaart zeer  aanmerkelijk 
zullenn kunnen verlevendigen en vermeerderen.170 

Inn deze passage wordt vooral de winst die Nederlands-Indië aan Nederland zal opleveren benadrukt. De 

zorgg voor  het lot van de inheemse bevolking komt meer  zijdelings aan de orde, en dan vooral als middel 

omm een doel te bereiken: zorg voor  het lot van de inlander  zal de winst die Nederlands-Indië aan 

Nederlandd oplevert, alleen maar  vergroten. 

Dee zorg voor  het lot van de inheemse bevolking komt in artikel 11 leg 1815 duidelijker  en op 

zichzelff  staand aan de orde. Dit artikel legt de commissarissen-generaal de volgende plicht op: 

11.. Zij  zullen hun bijzondere aandacht vestigen op al wat strekken kan tot verbetering van het lot van 
denn gemeenen Inlander  en nagaan welke bepalingen ten dezen aanzien reeds bestaande, zouden 
behoorenn te worden behouden, of welke veranderingen zouden behooren daarin gemaakt te worden.171 

Inn zijn advies bij  dit artikel en in het algemeen deel van zijn advies benadrukt de Raad van State dat een 

verbeteringg van het lot van de inheemse bevolking niet mogelijk is bij  het in stand houden van 'de 

PlatteeL,p.. 160-1. 
Platteel,, p. 221. 
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Inlandschee Zeden en gewoonten', zoals het concept-artikel van de Raad van koophandel en koloniën 

bepaalde,, in navolging van het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 1804 en het Regeringsregie-

mentt  van 1806.172 De Raad van State meent dat een dergelijke verbetering alleen bereikbaar  is door 

zoveell  mogelijk te breken met die zeden en gewoonten, die zoals bekend 

weinigg voor  het gelukkig bestaan van een volk geschikt zijn, maar  de kenmerken dragen van bar-
baarschheidd en onderdrukking, en van ene maatschappij  in de kindsheid der  beschaving (...)  De 
R[aad]]  ziet derhalve geen grond om U.K.H. te adviseren om aan H. Deszelfs Commissarissen te 
bevelenn datzij  voor  de voortdurin g van al dat gebrekkige zullen moeten zorgen, maar  zoude vee! eer 
vann oordeel zijn, dat zij  zich een tegengesteld doel ter  bereiking zouden behoren voor  te stellen.173 

Dee Raad van State lijk t hier  een verwestersing van de inheemse samenleving voor  te stellen, zij  het dat 

menn daarbij  'de gewoontens en godsdienst, vooral van een nog dom volk niet moet brusqueren of 

verevolutioneren,, hoe ellendig dezelve dan ook zijn moge'.174 

Anderss dan in het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 1804, het Regeringsreglement van 

18066 en de eerste twee concepten van het Regeringsreglement van 1815, is een met artikel 11 leg 1815 

vergelijkbaarr  artikel in het Regeringsreglement van 1815 niet te vinden.1"  Een reden hiervoor  kan zijn 

datt  het niet meer  nodig werd geacht om een bepaling die al te vinden was in de regeling die er  werkelij k 

toee deed, namelijk de Instructi e voor  de commissarissen-generaal, nog eens op te nemen in een Rege-

ringsreglementt  met een provisorisch karakter.176 

PositiePositie van de commissarissen-generaal 

Niett  de gouverneur-generaal, maar  de commissarissen-generaal oefenen na de bezitsoverdracht op 19 

augustuss 1816 de hoogste macht in Nederlands-Indie*  uit. Artike l 1 leg 1815 bepaalt: 

1.. De opperste magt in Nederlandsch-IndiC berust geheel en onverdeeld in den boezem van 
Commissarissen-Generaal,, zoolang als zij  in functie blijven. Zij  zullen hunne besluiten eens vooral en 
bijj  uitsluitin g opdragen aan den Gouverneur-Generaal. 
Zi jj  vermogen de behandeling van alle zaken, hetzij  loopende of andere, bij  autorisatie op te dragen aan 
denn Gouverneur-Generaal. 
Zijj  vermogen een of meer  Raden van Indie aan te stellen, wanneer  zij  door  den Gouverneur-Generaal 
daartoee worden aangezocht, ten einde denzelven in zijne executieve magt te adsisteren, zonder  hunne 
verderee functien, bij  het Reglement bepaald uit te oefenen voor  dat Commissarissen-generaal hebben 
gedefüngeerd.177 7 

I nn overeenstemming hiermee bepalen de artikelen 1 en 2 Igg 1815: 

1722 Platteel, p. 221. 
1733 Platteel, p. 162. Zie Platteel, p. 170,172 en 181 voor  vergelijkbare opmerkingen in het advies. 
1744 Platteel, p. 162. 
1755 Zie Platteel, p. 204 voor  het met artikel 11 leg 1815 vergelijkbare artikel 49 van de twee concept-rege-

ringsreglementenn van 1815. 
1766 Zie Platteel, p. 118 en Fasseur  (1995): 'De "geest"  van het gouvernement', p. 31-2 voor  andere verklaring-

en. . 

1777 Platteel, p. 219. 
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1.. De Gouverneur-Generaal zal zijne functies als zoodanig en volgens het Reglement aanvaarden 
wanneerr  de Commissarissen-Generaal zullen hebben gedefungeerd. 
Hi jj  zal inmiddels belast zijn met de executie van alle de besluiten der  Commissarissen-Generaal en 
mett  de afdoening van alle zaken hetzij  loopende of anderen, hem bij  autorisatie van de 
Commissarissen-Generaall  opgedragen. 
2.. Indien de Gouverneur-Generaal begeert dat een of meer  van de Raden van Indie worden aangesteld 
vóórr  dat Commissarissen-Generaal hebben gedefungeerd, zoo zal hij  hun de voordracht te dien einde 
doenn en zullen gemelde Raad of Raden als dan worden aangesteld om hem Gouverneur-Generaal in 
zijnn executive magt te assisteeren, doch hunne verdere functies volgens het Reglement niet verder 
uitoefenenn dan nadat Commissarissen-Generaal zullen hebben gedefungeerd.17* 

Dee commissarissen-generaal dienen met andere woorden tijdens hun verblij f in Nederlands-Indië in 

princip ee alle regelgevende bevoegdheden aan zich te houden. De gouverneur-generaal is slechte de 

uitvoerderr  van de besluiten van de commissarissen-generaal. Wel ligt het voor  de hand dat in het kader 

vann uitvoering ('executie') van besluiten van de commissarissen-generaal de gouverneur-generaal meer 

gedetailleerde,, ondergeschikte regels zal kunnen vaststellen. Daarbij  kan de gouverneur-generaal, op 

zij nn uitdrukkelij k verzoek, door  een of meer  raden van Indi e worden geassisteerd. In princip e zullen er 

echterr  geen raden van Indi ë zijn zolang de Commissie-Generaal in functie is.179 

Dezee situatie zal op grond van de artikelen 32 en 33 leg 1815 hoogstens driejaar  duren: 

32.. De Commissaris-Generaal Elout zal drie jaren op Java mogen verblijven of zooveel eer  van daar 
mogenn vertrekken, als Commissarissen-Generaal met eenparige stemmen zullen oordeelen, dat aan het 
oogmerkk hunner  zending is voldaan. 
33.. Met het vertrek van den Commissaris-Generaal Elout uit Indie (...) zal ook in der  personen van den 
Baronn van der  Capellen en den Schout-bij  Nacht Buyskes, de kwaliteit van Commissaris-Generaal 

ISO O 

cesseren. . 

Dee sterke overeenkomst van deze bepalingen met de in 1805 door  Schimmelpenninck genomen 

maatregelenn valt op: ook Schimmelpenninck heeft commissarissen-generaal benoemd voor  een periode 

vann dri e jaar, om in Oost-Indië orde op zaken te stellen. Pas daarna zou een gouverneur-generaal de 

leidingg in handen mogen nemen. 

Tenn slotte hebben de door  de commissarissen-generaal genomen maatregelen een provisorisch 

karakter ,, zo blijk t uit artikel 28 leg 1815: 

28.. Ten einde de gang van het werk niet te vertragen, noch den loop der  verschillende vakken van 
Regering,, Justitie en Handel te stremmen, zullen zij  de door  hen beraamde maatregelen wel dadelijk 
mogenn in werking stellen, doch niet anders dan bij  wege van intermediaire voorziening, en tot dat 
daaropp door  den Souverein zoodanig finaallijk  zal zijn gedisponeerd, als ten beste van 's Lands 
Aziatischee bezittingen zal geoordeeld worden te behooren.1*1 

Dee Koning (Soevereine Vorst) blijf t vanzelfsprekend degene bij  wie de hoogste bestuurlijk e en regelge-

1711 Platteel, p. 229-30. 
1799 Uit SNI1819, nr. 25 blijk t dat er  tijdens het bewind van de commissarissen-generaal geen raden van Indie 

zijnn geweest. 
mm Platteel, p. 227. 
1,11 Platteel, p. 225. 
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vendee bevoegdheden voor de koloniën berusten. De commissarissen zijn aan hem ondergeschikt. Dit 

blijk tt ook uit hun ambtseed die te vinden is in artikel 34 leg 1815 en bepaalt dat de Commissie-Gene-

raall  'de instruction aan Commissarissen-Generaal, en de verdere algemeene en bijzondere bevelen, 

doordoor den Souvereinen Vorst of in zijnen naam gegeven, met alle gehoorzaamheid zal nakomen\m 

Dee ondergeschiktheid ten spijt, menen de Raad van koophandel en koloniën en de Raad van State 

well  dat het door de regelgever in het moederland opgestelde kader voor de Commissie-Generaal niet te 

gedetailleerdd moet zijn. Zo stelt de Raad van State in zijn advies dat wanneer 'de algemeene regelen 

zijnn voorgeschreven, (...) de toepassing dier regelen, naar de laatste gesteldheid, aan de wijsheid van 

Commissarissenn Generaal moet worden overgelatenV83 en delen de leden van de Raad van koophandel 

enn koloniën in hun advies Willem I mee dat ze vooral in de Instructie voor de commissarissen-generaal 

hebbenn geprobeerd 

zoodanigee algemeene en voor alle mogelijke gevallen toepasselijke voorschriften te brengen als ons 
geschiktt zijn voorgekomen al die zwarigheden te prevenieren, welke naar ons inziens onafscheidelijk 
zijnn van het geven van al te bepaalde Instructien op zulke onmeetelijke afstanden, waar niet telkens en 
opp alle punten, soms van dringenden aard 's Vorsten wil kan worden gevraagd (...) en waar veel 
tusschengekomenn omstandigheden de situatie van zaken tusschen het moment van het alhier arresteren 
derr zoodanige Instructien, en het ogenblik dat die op de plaats zelve moeten worden in werking 
gebrachtt geheel en al hebben kunnen veranderen. Alles toch komt aan op de talenten, den goeden wil, 
enn de gepaste voorzigtigheid door ernst gerugsteund van hen die in de benoeming tot C.C.G.G. (...) 
vereerdd zijn, en dat zij van overigens de nodige ruimte hebben om U.K.H, vaderlijke en wijze bedoe-
lingenn in het Reglement op het beleid der Regering gemanifesteerd, op de beste en zekerste wijze te 
kunnenn realiseeren.184 

Dee commissarissen-generaal moet ruimte worden gelaten, om dezelfde reden als in de VOC-periode: de 

grotee afstand tussen Nederland en Indie maakt een adequaat en tijdig reageren vanuit Nederland op 

ontwikkelingenn in Nederlands-Indië vrijwel onmogelijk, en maakt voor veel zaken regeerorganen in 

Nederlands-Indiëë de eerst aangewezen regelgever (en bestuurder). De hoofdlijnen kunnen in Nederland 

wordenn vastgesteld, de nadere uitwerking moet aan organen in Nederlands-Indië worden overgelaten. 

Watt die ruimte inhoudt wordt uit enkele voorbeelden duidelijk. Het al genoemde artikel 11 leg 1815 

bepaaltt dat de commissarissen-generaal hun aandacht moeten vestigen op de verbetering van het lot van 

dee inheemse bevolking, maar bepaalt niet welke maatregelen genomen moeten worden om dat lot te 

verbeteren.. Artikel 16 leg 1815 draagt de commissarissen-generaal het volgende op: 

16.. Zij zullen de plaatselijke wetten van Indie, bekend onder den naam van Nieuwe Statuten van 
Batavia,, revideren, en daarin zoodanige veranderingen vaststellen, als zij, na behoorlijk onderzoek, 
raadzaamm zullen oordeelen.185 

,KK Platteel, p. 228, mijn cursivering. Zie ook Kiers, p. 62; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 199; en Logemann 
(1934),, p. 11-3. 

mm Platteel, p. 171. 
1844 Platteel, p. 157. 
1855 Platteel p. 222. 
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Vanuitt  Nederland wordt de opdracht gegeven om de plaatselijke wetten - waarbij  opvalt dat niet wordt 

gesprokenn over  de Statuten van Batavia, maar  over  de Nieuwe Statuten van Batavia - te wijzigen, maar 

wordtt  niet aangegeven hoe de veranderingen er  precies uit zullen moeten zien.186 De artikelen 5 en 14 

legg 1815 ten slotte dragen de commissarissen-generaal op instructies vast te stellen voor  verschillende 

bestuurlijk ee en justitiël e organen, zonder  daarbij  inhoudelijk e voorschriften te geven. 

BetekenisBetekenis van het Regeringsreglement van 1815 

Dee benoeming van commissarissen-generaal heeft gevolgen voor  het Regeringsreglement van 1815. 

Tenn eerste kan dit reglement gedurende het bewind van de commissarissen-generaal niet in werking 

treden.. Zoals zal blijken , stelt het reglement namelijk dat de gouverneur-generaal en de raden van Indiè* 

regelgevendee bevoegdheden voor  Nederlands-Indté hebben. Dit is in strij d met artikel 1 leg 1815, dat 

bepaaltt  dat de regelgevende bevoegdheden bij  de commissarissen-generaal berusten, en de gouverneur-

generaall  alleen aan 'executie' mag doen.187 

Tenn tweede heeft de bijzondere situatie in Indi ê die Willem I ertoe gebracht heeft commissarissen-

generaall  te benoemen, ook gevolgen voor  een eventueel latere inwerkingtredin g van het Regeringsre-

glementt  van 1815. Artike l 25 leg 1815 toont dit: 

25.. Zij  zullen in het algemeen tot leidraad hunner  werkzaamheden nemen het Algemeen Reglement = 
hett  Regeringsreglement], daarbij  steeds in het oog houdende den werkelijken toestand en de behoefte 
derr  Indische bezittingen, en acht gevende op de verschillende belangrijke oogpunten uit welke het 
gewigtigee stuk der  Indische bezittingen, regering en handel, bij  vroegere en latere staatsstukken en 
rapportenn is beschouwd geworden, en welke alle te dien einde aan hen tot hunne informati e en narigt 
zullenn worden ter  hand gesteld. 
Enn daar, bij  het maken van voorschreven Reglement, niet met genoegzame juistheid bekend geweest is 
nochh heeft kunnen zijn, in welken staat zich de bezittingen bevinden, zullen alle inrigtingen omtrent de 
minderee RegeringskoUegifin en het Justitiewezen, mitsgaders omtrent den landbouw, handel en 
scheepvaart,, of trapsgewijs ingevoerd, of zelfs gewijzigd worden naar  den toestand, waarin 
Commissarissen-Generaall  dezelve, bij  de overneming uit handen van het Engelsen bestuur, zullen 
aantreffen.188 8 

Ditt  artikel toont dat het voor  Willem I niet zeker  is geweest dat het Regeringsreglement ook werkelij k 

ingevoerdd zou worden. Het moest de commissarissen-generaal tot leidraad dienen, en erin gegeven 

regelingenn voor  een veelheid van onderwerpen mochten door  hen gewijzigd worden, afhankelijk van de 

inn Nederlands-Indië aangetroffen toestand. Uiteindelij k hebben de commissarissen-generaal besloten 

1866 Aan deze opdracht hebben de commissarissen-generaal geen gevolg gegeven. Blijkens Elout, p. 20 achtten 
zijj  het raadzamer 'af te wachten welke wetten betreffende het regt en de regterlijk e bedeeling in het Vaderland 
zoudenn worden daargesteld'. 

1877 Blijkens Platteel, p. 103-5 en 176-80 had de Raad van State in zijn advies van 6 december  1814 over  het 
concept-reglementt  en de concept-instructies al gewezen op de risico's van het tegelijk laten optreden van twee 
organenn met regelgevende bevoegdheid, de Commissie-Generaal enerzijds en de gouverneur-generaal en de 
radenn van Indie anderzijds. 

1888 Platteel, p. 224-5. 
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omm het Regeringsreglement van 1815 niet in te voeren en zelf een nieuw reglement vast te stellen, het 

Regeringsreglementt  van 1818. 

Opp grond van het voorgaande is het Regeringsreglement van 1815 in de literatuur  vri j  vaak negatief 

beoordeeld.. Platteel ziet het als een stuk met een provisorisch karakter, op losse schroeven gezet door 

dee Instructies.189 Oranje, die een proefschrift heeft geschreven over  het Regeringsreglement van 1818, 

steltt  dat 'het dwingend vermogen van het Reglement van 1815 zoo sterk [was] gereduceerd, dat de 

waardee daarvan bijna tot die van een ontwerp werd teruggebracht, waarvan Commissarissen Generaal 

denn definitieven tekst hadden vast te stellen'.190 Schrijvers als De Louter, Kleintjes en Westra gaan nog 

eenn stapje verder: zij  zijn van mening dat het Regeringsreglement van 1815 achteraf onuitvoerbaar  en 

onbruikbaarr  is gebleken en daarom nooit in werking is getreden.191 Met name de laatste twee typeringen 

-- onuitvoerbaar  en onbruikbaar  - lijken iets te negatief, zeker  waar  het betreft de artikelen in het 

Regeringsreglementt  van 1815 over  de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. 

Zoalss later  nog zal blijken, zullen deze artikelen grotendeels worden overgenomen in latere Regerings-

reglementenreglementen van de in dit hoofdstuk behandelde periode. 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee artikelen 1-30 Rr  1815 behandelen de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. 

Inn lij n met het al genoemde Soeverein Besluit van 1 september  1814 komen deze artikelen in sterke 

matee overeen met de bepalingen over  beide kwesties in het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 

18044 en het Regeringsreglement van 1806 - het Regeringsreglement van 1815 is niet voor  niets om-

schrevenn als 'een postuum kind van de Bataafse Republiek'.192 Platteel wijst erop dat bij  het maken van 

hett  Regeringsreglement van 1815 al vri j  snel consensus bestond over  de wijze van inrichtin g van het 

bestuurr  in Nederlands-Indtë. Men was algemeen bereid de al bestaande ideeën over  de inrichtin g van 

hett  bestuur, inclusief de verdeling van regelgevende bevoegdheden, over  te nemen.193 

Overr  de samenstelling van de regering stellen de artikelen: 

1.. Het Hoogst Uitvoerend Gezag over  alle 's lands bezittingen, forten, etablissementen en ambtenaren, 
inn Azia, zal gevestigd zijn in den persoon van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsen Indie, die 
tevenss zal zijn Opperbevelhebber  over  de land- en zeemagt aldaar; (...). 
2.. Hij  zal in het beleid der  zaken van policie en civiele regering geadsisteerd worden, door  vier  Raden, 
welkee zitting zullen nemen, naar  tij d hunner  aanstelling en met de Gouverneur-Generaal uitmaken het 
ligchaamm van de Hooge Regering van Nederlandsen Indie; aan welke beleid van alle zaken, de policie 
enn civiele regering aangaande, is opgedragen (...). 

1,99 Zie Platteel, p. 123-5. 
1900 Oranje, p. 200. 
1911 Zie De Louter  (1914), p. 77; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 15; en Westra (1934), p. 7. 
1922 Fasseur(1995), 'De "geest"  van het gouvernement', p. 31. 
1911 Zie Platteel, p. 92. Het werkelijke punt van discussie bij  het ontwerpen van het Regeringsreglement waren 

dee hier  niet behandelde artikelen over  de handel op Oost-Indië. 
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8.. De leden van den Raad vermogen geen zitting te hebben, noch aan het hoofd geplaatst te worden 
vann eenige kollegien of departementen van administratie.194 

Err zijn twee verschillen met de artikelen over dit onderwerp in het ontwerp-Charter van 1803 en in het 

Regeringsreglementt van 1806. Het eerste is dat er hier geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen 

'ordinairee en extra-ordinaire' raden van Indië. De reden hiervoor is dat de Raad van koophandel en 

koloni€nn in zijn advies van 21 oktober 1814 had voorgesteld geen extraordinaire raden van Indië meer 

tee benoemen, 'ter besparing van onnodige traktementen'; dit voorstel is door de Raad van State en 

Willemm I overgenomen.195 Het tweede verschil is dat de raden van Indië voortaan geen andere ambtelij-

kee functies meer mogen vervullen. Volgens de Raad van koophandel en koloniën heeft de combinatie 

vann functies in het verleden kunnen leiden tot 'vele misbruiken'; de Raad van State gelooft dat de raden 

vann Indië volstrekt geen belang behoren te hebben 'bij het dus of zoo inrichten van enig vak van 

administratie,, maar (...) alleen (...) aan het welgelukken der algemene Regering'.196 Raden van Indië 

die,, zoals tijdens de VOC-periode, ook andere ambtelijke functies vervullen zouden geneigd zijn om in 

hunn adviezen aan de gouverneur-generaal de tak van administratie waartoe ze behoren te bevoordelen. 

Artikell  8 Rr 1815 zal in alle latere Regeringsreglementen gehandhaafd blijven. 

Voorr het overige zijn de samenstelling en de uitvoerende bevoegdheden van de Indische regering 

gelijkk gebleven ten opzichte van vergelijkbare regelingen uit het overgangstijdperk. Ook de verhouding 

tussenn de gouverneur-generaal en de leden van de Raad van Indië is niet veranderd. Zo vermeldt artikel 

122 Rr 1815 dat als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen staken, 'die van den 

Gouverneur-Generaall  voor twee [zal] worden gerekend'.197 Deze bevoegdheid betreft 'alle zaken, 

waaroverr bij den Gouverneur-Generaal en de Raden zal worden geraadpleegd',198 zodat ook de regelge-

vendee bevoegdheden van de Indische regering eronder vallen. En artikel 20 Rr 1815 bepaalt dat 'in 

gevall  van groote aangelegenheden en betreffende het welvaren van het moederland of het behoud der 

bezittingen'1999 de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft tegen het meerderheidsstandpunt binnen 

dee Indische regering in te gaan. Tijdens beraadslagingen van gouverneur-generaal en raden over 

maatregelenn of voorstellen, zo vervolgt het artikel, waarbij 

1944 Mijer (1848), p. 371, 373. De tekst van het Regeringsreglement van 1815 staat op de p. 371-96. Bij deze 
tweee artikelen valt, net als bij de artikelen 5 en 6 van het Charter van 1804 (en het ontwerp-Charter van 1803), op 
datt de inperking van de uitvoerende bevoegdheden van de gouverneur-generaal niet duidelijk wordt aangegeven. 
Err wordt namelijk niet bepaald welk deel van het 'Hoogst Uitvoerend Gezag' valt onder 'policie en civiele 
regeering'' en welk deel niet Als een uitvoerende bevoegdheid niet onder die laatste categorie valt, is de 
gouverneur-generaall  niet aan de Raden gebonden. Vergelijk Oranje, p. 219 voor deze kwestie. 

1955 Platteel, p. 148. 
1966 Platteel, p. 148 en 164. 
1977 Mijer (1848), p. 374. Artikel 16 van het ontwerp-Charter van 1803 (en van het Charter van 1804) en 

artikell  12 Rr 1806 gaven dezelfde regel. 
1988 Mijer (1848), p. 374. 
,999 Mijer (1848), p. 377-8. 
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dee Gouverneur-Generaal oordeelen zal, dat de belangen van het moederland of de veiligheid of het 
behoudd van eenige der Aziatische bezittingen in gevaar zijn (...) [zal] de Gouverneur-Generaal de magt 
(...)) hebben het besluit op te maken, overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen; welk besluit van dezelfde 
krachtt en waarde zal zijn, als ware het met eenstemmigheid of meerderheid genomen.200 

Dee rol van Nederlandse organen bij de benoeming van de Indische regering komt aan de orde in de 

artikelenn 3-9 Rr 1815. Artikel 4 Rr 1815 bepaalt dat de soevereine vorst de gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indiëë benoemt In de benoeming van nieuwe raden van Indië wordt op grond van artikel 9 

Rrr 1815 ook 'door den Souverein (...) voorzien'.201 

Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering, ook wel de Hoge Regering genoemd, 

komenn aan de orde in artikel 2 Rr 1815, dat bepaalt dat aan de Hoge Regering 

hett beleid van alle zaken, de politie en civiele regering aangaande, is opgedragen; met volle magt en 
autoriteit,, om daaromtrent zoodanige wetten, reglementen en ordonnantien te maken, te promulgeren 
enn te doen executeren, als zij ten meesten nutte van den Staat en deszelfs Aziatische bezittingen, met in 
achtnemingachtneming der bepalingen van dit reglement, zullen oordelen te behooren.202 

Dee Indische regering is daarmee net als volgens de Charters en het Regeringsreglement van de Bataafse 

Republiekk een aanvullende regelgever die is gebonden aan een door de regelgever in het moederland 

opgesteldd kader. Deze laatste, bij wie de hoogste regelgevende bevoegdheden berusten, is natuurlijk de 

soevereinee vorst, op grond van artikel 36 Gw 1814. 

Overr de mate van zelfstandigheid van de Indische regering bij de uitoefening van haar (regelgeven-

de)) bevoegdheden bevat artikel 2 Rr 1815 ook bepalingen. De Hoge Regering is de soevereine vorst 

rekeningg en verantwoording schuldig van alle hare verrichtingen, aangaande de politie en civiele 
regeringg (...). De gemelde Hooge Regering van Nederlandsch Indie (...) [is] mitsdien gehouden te 
gehoorzamen,, te executeren en te doen executeren alle zoodanige orders als (...) [haar] door den 
Souvereinn omtrent alle de voorschreven onderwerpen zullen toekomen.203 

Vann veel zelfstandigheid voor de Indische regering in de uitoefening van haar bevoegdheden is dus 

geenn sprake. Dit vloeit logisch voort uit de in artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 aan Willem I 

toegekendee positie van opperbestuurder bij uitsluiting over de koloniën. 

UitUit  artikel 60 Gw 1815, artikel 2 Rr 1815 en de adviezen van de Raad van koophandel en koloniën 

enn van de Raad van State kan het volgende systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

tussenn de Koning en de Indische regelgever worden afgeleid. Dit systeem zal blijven gelden tot de 

2000 Mijer (1848), p. 378; mijn cursivering. Wel is in zodanige gevallen een extra overleg met de raden vereist; 
ziee Mijer (1848), p. 378. Artikelen 21 en 30 Rr 1815 geven uitzonderingen op de bevoegdheid. Artikel 24 van 
hett ontwerp-charter van 1803 (en van het Charter van 1804) en artikel 20 Rr 1806 gaven dezelfde regel. 

2011 Mijer (1848), p. 374. De artikelen 8 en 13 van het ontwerp-Charter en de artikelen 4 en 9 Rr 1806 gaven 
vergelijkbaree regels. Het belangrijkste verschil is dat er in het Regeringsreglement van 1815 geen Raad van 
Aziatischee bezittingen is om het hoogste bestuurlijke orgaan van het land bij de benoeming te adviseren, zoals 
well  in het ontwerp-Charter en het Regeringsreglement van 1806. 

2022 Mijer (1848), p. 371. Mijn cursivering. Artikel 6 van het ontwerp-Charter en artikel 2 Rr 1806 gaven 
dezelfdee regel. 

2033 Mijer (1848), p. 372. 
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grondwetsherzieningg van 1848. Bij  het ontbreken in het Regeringsreglement of in andere door  de 

Koningg gemaakte regelgeving voor  Nederlands-Indie van een bepaling over  wie een bepaald onderwerp 

regeltt  kan zowel de Koning als de Indische regelgever  het onderwerp regelen. Als de Koning het 

onderwerpp aan zich trekt kan de Indische regelgever  zich met dat onderwerp niet meer  bemoeien tenzij 

dee Koning hem bijvoorbeeld opdraagt om het onderwerp nader  uit te werken. Als de Koning het 

onderwerpp niet aan zich trekt en de Indische regelgever  gaat regelen, dient deze zich bij  het vaststellen 

vann regelgeving aan de orders (bevelen) van de Koning te houden; bovendien kan de Koning het 

onderwerpp altij d alsnog aan zich trekken. 

Alss er  wel een bepaling is in het Regeringsreglement of in andere door  de Koning gemaakte regelge-

vingg voor  Nederlands-Indie over  wiee een bepaald onderwerp regelt doet zich de volgende situatie voor. 

Al ss de regeling van het onderwerp aan de Koning wordt opgedragen kan de Indische regelgever  zich 

mett  dat onderwerp niet meer  bemoeien, tenzij  de Koning hem dat opdraagt. Als de regeling van het 

onderwerpp aan de Indische regelgever  wordt opgedragen is de Koning nog steeds bevoegd om dat 

onderwerpp zelf te regelen. De Koning kon vóór  1848 als opperbestuurder  bij  uitsluitin g met de hoogste 

regelgevendee bevoegdheden de Regeringsreglementen 'wijzigen en aanvullen zoo dikwijl s dit hem 

noodigg of nuttig voorkwam, en was bij  zijn handelen en regelen niet gebonden door  't geen hij  zelf in 

diee instrukties [= de Regeringsreglementen] had opgenomen'.204 

Inn het vervolg van deze paragraaf zal blijken hoe het hierboven weergegeven systeem geleidelijk 

wordtt  geëxpliciteerd in onder  meer  een conflict tussen Elout en Van der  Capellen in de jaren 1824 en 

1825,, een rapport van Elout van 1 mei 1829 en een rede van Baud tijdens de debatten over  de grond-

wetsherzieningg van 1840. Daarbij  zal ook blijken dat het systeem blijf t gelden, maar  aan de eisen van 

dee praktij k wordt aangepast Zo ontstaat er  een taakverdeling tussen de Koning en de Indische regelge-

verr  bij  het vaststellen van regelgeving. Deze taakverdeling is gebaseerd op de aard en het belang van de 

tee regelen onderwerpen, en leidt ertoe dat de Indische regelgever  verreweg het grootste deel van de 

regelgevingg voor  Nederlands-Indie voor  zijn rekening neemt, zij  het dat hij  daarbij  de bevelen van de 

Koningg in acht moet nemen. 

Artike ll  2 Rr  1815 behandelt de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan Willem I. Het advies 

vann de Raad van State bevat, in samenhang met opmerkingen over  de samenstelling van de Indische 

regering,, opmerkingen over  de verantwoordelijkheid van de Indische regering die gevolgen hebben 

gehadd voor  de formulerin g van artikel 2 Rr  1815 en die in de jaren daarna van groot belang zullen 

worden.. Over  de samenstelling van de Indische regering verklaart de Raad van State in aansluiting op 

dee Raad van koophandel en koloniën dat er  in Nederlands-Indie sprake moet blijven van een collegiale 

LA.. Nederburgh (1923), p. 128. 
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regeringg van een gouverneur-generaal en raden van Indië. Een gouverneur-generaal alleen kan de 

regeringg over  Nederlands-Indië niet aan. Hoe groot zijn talenten ook zijn, 'hi j  is en blijf t een mensen, 

enn dus onderhevig aan menschelijke driften , zwakheden, overijlingen, misvattingen en dwalingen en 

verleidingen';;  bovendien, welke gouverneur-generaal 'zoude verwaand genoeg kunnen zijn te geloven, 

datt  hij  alleen aan zijn eigen doorzicht en oordeel overgelaten voor  alles genoegzaam zoude wezen'?205 

Dee opvatting dat een collegiale regering de verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal zou 

verzwakkenn is volgens de Raad van State onjuist. De al genoemde artikelen 12 en 20 Rr  1815, die 

bepalenn dat bij  het staken van de stemmen de stem van de Gouverneur-Generaal voor  twee zal worden 

gerekendd (12 Rr  1815) en dat onder  omstandigheden de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft om 

tegenn het meerderheidsstandpunt binnen de Indische regering in te gaan (20 Rr  1815) tonen dat het 

beginsell  van een collegiale regering 

nimmerr  den Gouvemeur[-Generaal kan] noodzaken te doen hetgeen hij  zoude oordelen met zijn pligt 
strijdi gg te zijn, of beletten en verhinderen al dat gene te doen wat hij  zoude oordelen dat hem door  zijn 
pligtt  geboden wierd; Zijn e verantwoordelijkheid blijf t derhalve even zo volkomen bestaan, of hij 
geheell  alleen delibereerde. En wanneer  men die verantwoordelijkheid toepast op zaken over  dewelke 
well  geen rechterlij k onderzoek zoude kunnen of behoeven plaats te vinden maar  die toch voor  den 
Souvereinn genoegzame grond zouden opleveren om dien Gouverneur  uit zijn post te verwijderen, 
hetwelkehetwelke toch het enigste resultaat der verantwoordelijkheid in dergelijke zaken is, dan is er  geen de 
minstee reden, waarom U.K.H. daartoe minder  zou besluiten als wanneer  er  geen Raad bestond.206 

Overr  de verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal maakt de Raad van State nog een zeer 

belangrijk ee opmerking. In zijn concept-regeringsreglement had de Raad van koophandel en koloniën 

bepaaldd dat de Hoge Regering rekening en verantwoording schuldig is aan 'Onzen Secretaris van Staat 

[== minister] voor  de zaken van den Koophandel en Koloniën'.207 De Hoge Regering - in feite alleen de 

gouverneur-generaall  - is dus niet verantwoordelijk aan de Koning (dan nog soevereine vorst), maar  aan 

eenn minister. Dit nu 

schijntt  den R[aad van State] toe zeer  oneigentlijk en verkeerdelijk uitgedrukt ; Het spreekt toch van 
zelvee dat de Hoge Regering van Indie niet aan den Seer, van St. maar  aan de Souverein (...) verant-
woordelijkk  is; en dat deze verantwoordelijkheid noch gedelegeerd noch op enige wijze van den 
Souvereinn afgetrokken, en op een ander  overgebragt kan worden, en de R[aad van State] is van oordeel dat dit verkeerc 
Dee bevelen van U.K.H. komen wel gewoonlijk door  middel van den Seer, van St. tot de Koloniën, aan 
dee Hoge Regering van Indien, en derzelver  rapporten en correspondentie komen wel door  het zelfde 
middell  gewoonlijk tot U.K.H., maar  dit is een zeer  verschillend denkbeeld, dan direct verantwoorde-
lij kk  aan dien Secr. v. St208 

Artike ll  2 van het concept-reglement wordt dienovereenkomstig veranderd, zodat artikel 2 Rr  1815 

bepaaltt  dat de Hoge Regering van Nederlands-Indië 

denden Souverein rekening en verantwoording schuldig is van alle hare verrigtingen, aangaande de policie 

Platted,, p. 163 en 164. 

Platteel,, p. 165-6. Mij n cursivering. 

Platteel,, p. 189: artikel 2 van het concept-reglement van de Raad van koophandel en koloniën. 

Platteel,, p. 162-3. 
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enn civiele regering, mitsgaders 's lands financiën, goederen en domeinen in Azia (...). 
Dee gemelde Hooge Regering van Nederlandsen Indie (...) [is] mitsdien gehouden te gehoorzamen, te 
executeerenn en te doen executeeren alle zoodanige orders als (...) [haar] door den Souverein omtrent 
allee de voorschreven onderwerpen (...) zullen toekomen.209 

Dee opvatting van de Raad van State ligt voor de hand en lijk t juist De Koning (soevereine vorst) heeft 

hett opperbestuur bij uitsluiting over de koloniën en de Hoge Regering van Nederlands-Indië kan 

daardoorr aan niemand dan aan de Koning verantwoording schuldig zijn voor haar daden op het terrein 

vann bestuur van en regelgeving voor Nederlands-Indië. Zolang er geen politieke ministeriele verant-

woordelijkheidd bestaat, blijf t de minister van koloniën een verbindingsschakel tussen de Koning en de 

Hogee Regering, de enige organen met regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Deze 

opvattingg over de positie van de minister zal echter zo'n tien jaar later aanleiding zijn voor een conflict 

tussenn minister van koloniën Elout en gouverneur-generaal Van der Capellen dat hieronder aan de orde 

zall  komen bij de behandeling van het Regeringsreglement van 1818. 

RegelgevendeRegelgevende activiteiten 

Alvorenss tot die behandeling over te gaan, zal nog kort worden ingegaan op de regelgevende activitei-

tenn van de Commissie-Generaal en van de gouverneur-generaal in de periode van 19 augustus 1816, de 

dagg waarop de Commissie-Generaal officieel begint met haar werkzaamheden, tot 16 januari 1819, de 

dagg waarop de Commissie-Generaal zich opheft en in naam van de Koning verklaart 'dat de Hooge 

Regeringg over Nederlandsen Indie van stonden af aan wettiglijk is gevestigd'.210 

Zoalss viel te verwachten hebben de commissarissen-generaal een grote hoeveelheid belangrijke 

regelgevingg voor Nederlands-Indië vastgesteld op vele terreinen. Oranje geeft een uitgebreide behande-

lingg van regelgeving op het terrein van de vrije handel, de grond en de cultuur, het belasting- en het 

muntstelsel,, bestuur en justitie.2" Hier wordt er slechts op gewezen dat de commissarissen-generaal het 

Regeringsreglementt van 1818 hebben vastgesteld (SNI 1818, nr. 87); dat zij een reglement op het 

binnenlandss bestuur hebben vastgesteld, waarin onder meer de bevoegdheden van de residenten zijn 

uitgewerktt (SNI 1819, nr. 16); dat zij instructies hebben vastgesteld voor het Hoge Gerechtshof van 

Nederlands-Indiëë en voor de Raden van Justitie in Nederlands-Indië; en dat zij reglementen hebben 

vastgesteldd op de criminele rechtsvordering en op de manier van procederen in civiele zaken bij het 

Hogee Gerechtshof en de Raden van Justitie (SNI 1819, nr. 20). 

Dee gouverneur-generaal heeft zich in het kader van zijn 'executieve magt' (1 leg 1815) niet onbe-

tuigdd gelaten in het vaststellen van besluiten. In het Indisch Staatsblad staan in de jaren 1816-1819 op 

2099 Mijer (1848), p. 372. Mijn cursiveringen. 
2,00 Elout, p. 9. 
2""  Zie Oranje, p. 53-196 en 299-301. 
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elkee tien besluiten van de commissarissen-generaal zes besluiten van de gouverneur-generaal. Besluiten 

vann de laatste gaan over kwesties van relatief ondergeschikt belang, zowel waar het regelgeving als 

waarr het bestuur betreft. Enkele voorbeelden van regelgeving moeten hier volstaan: de gouverneur-

generaall  heeft onder meer regels vastgesteld over de reis- en verblijikosten van officieren van de 

landmachtt (SNI 1816, nr. 14); over het tarief van verplegingsgelden in hospitalen (SNI 1816, nr. 21); 

overr het gebruik van buskruit door de civiele autoriteiten (SNI 1817, nr. 10); en over de betaling van 

koelielonenn (SNI 1817, nr. 22).212 

3.4.22 Het Regeringsreglement van 1818 en het conflict Elout - Van der  Capellen 

Opp 16 januari 1819 legt de Commissie-Generaal het oppergezag over Nederlands-Indië af en wijdt ze 

dee Hoge Regering van Nederlands-Indië in. Gouverneur-generaal Van der Capellen en de vier op 16 

januarii  1819 benoemde raden van Indië zijn nu de hoogste gezagsdragers aldaar.213 Tijdens hun bewind 

hebbenn de commissarissen-generaal onder meer een begin gemaakt met het - moeizaam verlopend -

herstell  van het Nederlands gezag in de buitengewesten. Daarbij zijn ze het meest succesvol in de 

Molukkenn geweest: het Nederlands gezag wordt hier hersteld na een strafexpeditie in november 1817 

onderr bevel van Buyskes. Herstel van het Nederlandse gezag in gebieden op Sumatra, Borneo en 

Celebess zal langer op zich laten wachten, en vaak niet meer dan nominaal zijn.214 Zo worden in 1823 en 

18255 militaire expedities naar respectievelijk West-Borneo en Zuid-Celebes ondernomen, zonder veel 

resultaat,, en woedt er in de Minangkabau in West-Sumatra tussen 1821 en 1838 de Padri-oorlog.215 

Inn het kader van dit verhaal zijn de commissarissen-generaal vooral belangrijk door het Regeringsre-

giementt van 1818 dat ze hebben vastgesteld. Over de wordingsgeschiedenis van dit reglement valt 

weinigg te melden omdat er nauwelijks stukken over zijn.216 Wel kan worden opgemerkt dat het resultaat 

vann de vaststelling model heeft gestaan voor de meeste latere Regeringsreglementen. Dit geldt bijvoor-

beeldd voor de vorm waarin het Regeringsreglement van 1818 is gegoten. Het is het eerste dat de stof in 

hoofdstukkenn indeelt - er zijn 121 artikelen, verdeeld over vijf hoofdstukken - en het eerste dat de 

samenstellingg van de Indische regering en de bevoegdheden van de Indische regering in afzonderlijke 

artikelenn behandelt. All e latere Regeringsreglementen zullen dit voorbeeld volgen. 

2.22 Hoewel in de jaren 1816-1819, en ook later, het Indisch Staatsblad verre van volledig is, wordt hier 
aangenomenn dat de erin opgenomen besluiten een representatieve afspiegeling zijn van de regelgevende activitei-
ten.. Zie Logemann (1934), p. 9-10 voor de onvolledigheid van het Indisch Staatsblad tot 1 mei 1855. 

2.33 Zie SNI 1819, nr. 25. De vier raden zijn: P.T. Chassé, J.A. van Braam, H.W. Muntinghe en R. D'Ozy. 
2144 Zie voor het moeizaam verlopend herstel ook Van der Capellens rapport van 1 maart 1820 aan de minister 

vann koloniën, waarin hij verslag doet van de staatkundige toestand van Nederlands-Indie. Het rapport is te vinden 
bijj  M.L. van Deventer, p. 298-304. 

2,55 Zie hiervoor bijvoorbeeld Van Goor (1994), p. 202-5, en Van den Doel (1996), p. 21-6. 
2166 Zie Oranje, p. 1-6 voor een verslag van diens vergeefse zoektocht naar stukken over de wording van het 

Regeringsreglementt van 1818. 
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StatusStatus van het Regeringsreglement van 1818 

Hett  Regeringsreglement van 1818 is niet door  de Koning vastgesteld, maar  door  de commissarissen-

generaal,, bij  publicatie van 22 december  1818 (SNÏ  1818, nr. 87).217 Voor  de geldigheid van het 

reglementt  levert dat geen problemen op, zoals uit de considerans van het Regeringsreglement af te 

leidenn valt: 

Nademaall  wij  in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om voor  het eindigen onzer 
werkzaamhedenn vaste bepalingen en regelen daar  te stellen, naar  welke het beleid der  zaken in Neder-
landschh Indie in den vervolge zal worden voortgezet 
Zooo is het, dat wij  uit krachte van het gezag door  den Koning in ons gevestigd, en naar  aanleiding van 
denn last, ons door  Zijne Majesteit gegeven, hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen, het 
volgende::  Reglement op het beleid van de Regering, het Justitie-wezen, de Culture en den Handel in 
's's lands Aziatische Bezittingen.™ 

Dee commissarissen-generaal verwijzen in deze considerans zowel naar  artikel 1 leg 1815, dat hun de 

'opperstee magt in Nederlandsch-Indie' had verleend, als naar  de last die Willem I hun had gegeven, en 

diee ze op 19 augustus 1816, de dag van de overdracht van Java en onderhorigheden aan Nederland, in 

eenn proclamatie openbaar  hadden gemaakt (SNI  1816, nr. S). In de proclamatie vermelden ze dat 

Willemm I hun heeft opgedragen 'in Hoogstdeszelfs naam weder  bezit te nemen van Nederlandsch India, 

dee opperste magt aldaar  uit te oefenen, en de regering in alle derzelver  deelen te regelen en in werking 

tee brengen'.219 Een uitvloeisel van het artikel en van de last is de bevoegdheid regelgeving vast te 

stellenn en af te kondigen. Deze bevoegdheid omvat ook de mogelijkheid een nieuw Regeringsreglement 

voorr  Nederlands-Indië te maken, zeker  waar  artikel 25 leg 1815 aan het Regeringsreglement van 1815 

slechtss het karakter  van een voorlopige voorziening had gegeven. 

Hoewell  de Koning het Regeringsreglement van 1818 niet heeft vastgesteld, is het dus toch rechts-

geldig.. Wel geldt voor  dit Regeringsreglement natuurlij k het al vermelde artikel 28 leg 1815, dat alle 

doorr  de commissarissen-generaal ingevoerde regelgeving slechts de status geeft van 'intermediair e 

voorziening,, (...) tot dat daarop door  den Souverein finaallij k zal zijn gedisponeerd'.220 Artike l 16 Rr 

18188 bepaalt dan ook dat het Regeringsreglement van kracht zal blijven, 'tot dat door  den Koning 

naderee bevelen gegeven mogten gegeven worden'.221 Overigens kan hier  al worden opgemerkt dat uit 

dee considerans van het volgende Regeringsreglement, dat van 1827, blijk t dat het Regeringsreglement 

vann 1818 nooit door  de Koning is bekrachtigd.222 

2177 Zie Mijer  (1848), p. 399-426 voor  de tekst van het Regeringsreglement 
2,88 Mijer  (1848), p. 399. 
2199 SNI  1816, nr. 5. Zie ook Oranje, p. 43. 
2200 Platteel, p. 225. 
2211 Mijer  (1848), p. 403. Zie ook Elout, p. 18. 
2222 Zie Mijer  (1848), p. 429. 
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VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Dee opvattingen van de commissarissen-generaal over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-

Indïëë zijn duidelijk te vinden in een door  de commissarissen-generaal aan de directeur-generaal (minis-

ter)) van koloniën geschreven nota van 23 december  1817 over  de koffieteelt. In die nota valt te lezen: 

OokOok de edelmoedigheid heeft hare grenzen. En zoo de stelling, dat de Koloniën om het Moederland 
zijnn wel eens te ver  is getrokken geweest of tot ondoelmatige maatregelen verlokt heeft, dat Moeder-
landland heeft het volmaaktste recht op het het genot van al die voordeden welke, zonder kwetsing van de 
regelenregelen eener goede staatkunde en dus zonder verkorting van der ingezetenen aanspraak op bescher-
mingming en redelijke vrijheid, uit de koloniën te trekken zijn.233 

Hett  zal duidelijk zijn: van de combinatie van de profijt-ide e en de zorg voor  het lot van de inlander, die 

vanaff  het rapport van 31 augustus 1803 van de Commissie tot de Oost-Indische zaken een centraal 

uitgangspuntt  is in het denken over  Oost-Indië, stappen de commissarissen-generaal niet af. 

Inn hun regelgeving hebben de commissarissen-generaal de zorg voor  het lot van de inheemse 

bevolkingg in het oog gehouden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in SNI  1818, nr. 15 en nr. 21, over 

dee koffiecultuur , en in SNI  1819, nr. 10, over  het aangaan van contracten met en tussen de inlandse 

bevolking.. Bovendien beschermt het Regeringsreglement van 1818 de inheemse bevolking in verschil-

lendee artikelen. Het voornaamste daarvan luidt: 

108.. De Intandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming der  regering. Alle geldafpersingen, 
knevelarijenn en willekeurige beschikkingen, over  der  Inlanderen personen, goederen en arbeid, zijn 
ongeoorloofd;;  alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, hoofden of grooten, moeten zich daarvan 
onthouden,, of zij  zullen strengelijk worden gestraft. 
Dee plaatselijke regeringen en bijzonderlij k de residenten, zijn verpligt daartegen uit zich zelve te 
waken,, en aan de Inlanders de gelegenheid te geven, om vrijelij k hunne klagten in te brengen.224 

Ookk de artikelen 109-l l lRrl818 beogen de inheemse bevolking te beschermen, onder  meer  door  een 

verbodd op herendiensten 'ten gerieve van bijzondere personen, het zij  al of niet met eenig ambt belast' 

(1099 Rr  1818). Deze bescherming is niet alleen ingegeven door  humanitaire overwegingen, maar  ook 

doorr  de gedachte dat uitbuitin g van de inheemse bevolking door  derden nadelig zou zijn voor  de 

opbrengstenn die Nederlands-Indië aan Nederland zou opleveren.225 Verder  moet erop gewezen worden 

datt  het bij  al deze artikelen in het Regeringsreglement en in andere regelgeving over  deze kwestie in de 

eerstee plaats gaat om beginselverklaringen, die niets zeggen over  de bescherming en de zorg voor  het 

lott  van de inheemse bevolking in de praktijk . 

Mett  artikel 108 Rr  1818 vergelijkbare artikelen zullen in alle latere Regeringsreglementen terug te 

vindenn zijn. Daarmee is het verdwijnen van bepalingen over  de zorg voor  de inheemse bevolking uit het 

Regeringsreglementt  van 1815 niet meer  dan een incident gebleken dat, zoals al opgemerkt, waarschijn-

M.L.. van Deventer, p. 228. 
Mijerr  (1848), p. 423. 
Ziee Oranje, p. 280. 
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lij kk  vooral te maken heeft gehad met de status van dat reglement, dat niet meer  dan een leidraad was. 

Gouverneur-generaall  Van der  Capellen zal evenmin afstappen van de combinatie van de profijt-ide e 

enn de zorg voor  het lot van de inheemse bevolking. Het feit dat Van der  Capellen tijdens zijn bewind 

sterkk de nadruk zal leggen op de zorg voor  de inheemse bevolking, zozeer  zelfs dat hij  een 'koloniale 

ethicuss avant la lettre' is genoemd, doet daaraan niet af.226 Zo kan worden gewezen op twee bekende 

besluitenn van de Indische regering van mei 1823 die, in strij d met artikel 106 Rr  1818, de vestiging van 

Europesee landbouwers tegengaan (SNI  1823, nr. 17 en nr. 20). Deze besluiten zijn zowel ingegeven 

doorr  economische als door  humanitaire motieven: de Indische regering wilde haar  eigen product, de 

koffi ee die de bevolking van de Priangan en Cheribon leverde, beschermen tegen de concurrentie van de 

particulier ee landbouwers, en vreesde dat deze landbouwers de inheemse bevolking zouden onderdruk-

kenn en in haar  ontwikkeling zouden belemmeren.227 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1818, getiteld 'Van den Gouverneur  Generaal en de Hooge 

Regering',, dat de artikelen 1-42 Rr  1818 beslaat. De samenstelling van de Indische regering komt 

voorall  in de volgende artikelen aan de orde: 

1.. Het hoogste gezag over  Nederlandsen Indie wordt, in naam des Konings, geoefend door  den 
Gouverneurr  Generaal. Een iegelijk die zich aldaar  bevindt (...) moet den Gouverneur  Generaal 
erkennenn als des Konings vertegenwoordiger  (...). 
2.. Tot het beleid der  algemeene burgerlijk e regering met alle den aankleven van dezelven, worden aan 
denn Gouverneur  Generaal toegevoegd vier  Raden, die gezamenlijk met den Gouverneur  Generaal, 
uitmakenn de Hooge Regering van Nederlandsch Indië. 
8.. De Raden van Indie mogen geene andere vaste bedieningen bekleeden, zoo lang zij  leden van de 
Hoogee Regering zijn.22" 

Daarmeee is er, op een paar  redactionele wijzigingen na, weinig veranderd ten opzichte van het Rege-

ringsreglementt  van 1815: er  is een gouverneur-generaal met vier  raden van Indië, die samen de Hoge 

Regeringg van Nederlands-Indtó uitmaken, en de raden mogen geen andere functies bekleden. De meeste 

wijzigingenn zijn van weinig belang. Er  wordt niet meer  gesproken over  het hoogste uitvoerende gezag 

(11 Rr  1815), maar  over  het hoogste gezag (1 Rr  1818); niet over  het beleid der  zaken van policie en 

civielee regering (2 Rr  1815), maar  over  het beleid der  algemeene burgerlijk e regering (2 Rr  1818); en 

niett  over  het verbod zitting te hebben in colleges of departementen van administratie (8 Rr  1815), maar 

overr  het verbod andere vaste betrekkingen te bekleden (8 Rr  1818). Oranje heeft het over  een moderni-

2266 Coolhaas, p. 17. Zie ook Van den Doel (1996), p. 27 en J.J.P. de Jong, p. 191-3. 
2277 Zie Coolhaas, p. 15-21, Van den Doel (1996), p. 27-8 en Van Goor, p. 206-7. Priangan en Cheribon zijn 

gebiedenn in West-Java, ten zuidoosten en oosten van Batavia (Jakarta). 
mm Mijer  (1848), p. 399-401. 
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seringg van terminologie en wijzigingen van redactionele aard.229 

Aann de formuleringen 'in naam des Konings' en 'des Konings vertegenwoordiger' in artikel 1 Rr 

1818,, die in artikel 1 Rr 1815 niet voorkwamen, hecht Oranje meer waarde. Zij tonen ondubbelzinnig 

dee verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal: 'wegneming van allen schijn van eigen 

autoriteitt van den Gouverneur Generaal', die 'naar boven aan den Koning absoluut was gebonden'.230 

Ookk deze formuleringen lijken echter niet van groot belang: ze leggen vast wat uit artikel 60 Gw 1815 

tochh al volgde. Daarnaast was uit artikel 2 Rr 1815, dat bepaalde dat de Indische regering alle orders 

vann de Koning (de soevereine vorst) moet gehoorzamen en uitvoeren, al gebleken dat van zelfstandig-

heidd voor de Indische regering in de uitoefening van haar bevoegdheden althans in theorie nauwelijks 

sprakee is. De ondergeschikte verhouding van de Indische regering ten opzichte van de Koning, die uit 

artikell  2 Rr 1815 bleek, wordt nog eens herhaald in artikel 15 Rr 1818 dat luidt: 

15.. De Gouverneur Generaal in Rade (...) is gehouden, de bevelen hem uit naam des Konings toege-
zonden,, na te komen.231 

Hett Regeringsreglement van 1818 voegt met dit alles weinig toe aan de bepalingen over de samenstel-

lingg van de Indische regering en over de gezagsverhouding tussen de Koning en de gouverneur-gene-

raall  (en de raden van üidië) die in het Regeringsreglement van 1815 te vinden waren. Wel is de 

zinsnedee van artikel 2 Rr 1815 die bepaalde dat de Indische regering de soevereine vorst rekening en 

verantwoordingg schuldig is, niet opgenomen in het Regeringsreglement van 1818. Natuurlijk betekent 

ditt niet dat daarmee de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan de Koning daarmee verdwe-

nenn is. Het lijk t erop dat de commissarissen-generaal die verantwoordelijkheid zo vanzelfsprekend 

vondenn dat ze haar niet in het Regeringsreglement van 1818 hebben opgenomen. 

Nett als in het Regeringsreglement van 1815 is in het Regeringsreglement van 1818 de verantwoor-

delijkheidd van de Indische regering aan de Koning vooral een verantwoordelijkheid van de gouverneur-

generaall  aan de Koning. Over de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indiè" 

bepaaltt artikel 12 Rr 1818 namelijk: 

12.. De Gouverneur Generaal is gehouden alle zaken, die ter beslissing van de Hooge Regereng [sic] 
staan,, te brengen ter overweging van de vergadering. Aan den Gouverneur Generaal wordt echter de 
magtt toegekend, om, wanneer hij zulks ten oorbaar van den lande en van des Konings dienst rekent, 
tegenn de gevoelens van de meerderheid te beslissen en het besluit op te maken. 
Inn dit geval worden de adviesen, en van den Gouverneur Generaal, en van de Raden, in schrift overge-
geven,, en aan het departement van de koloniën toegezonden, met bijvoeging van alle zoodanige 
omstandighedenn en bedenkingen, als ter zake dienstig zijn. (...).232 

Artikell  12 Rr 1818 combineert in zijn eerste alinea elementen van de artikelen 12 en 20 Rr 1815. Wel 

2299 Zie Oranje, p. 202,205 en 211. 
2300 Oranje, p. 202. 
23,Mijer(1848),p.403. . 
2322 Mijer (1848), p. 402. 
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iss de bepaling in artikel 12 Rr  1815 dat bij  het staken van de stemmen die van de gouverneur-generaal 

voorr  twee wordt gerekend, in artikel 12 Rr  1818 niet meer  te vinden. De bevoegdheid die de 

gouverneur-generaall  in artikel 12 Rr  1818 wordt toegekend lijk t op die van artikel 20 Rr  1815, maar 

gaatt  iets verder. Bepaalde artikel 20 Rr  1815 dat de gouverneur-generaal tegen de gevoelens van de 

meerderheidd van de Indische regering kon beslissen 'in geval van groote aangelegenheden en betreffen-

dee het welvaren van het moederland of het behoud der  bezittingen', artikel 12 Rr  1818 kent de 

gouverneur-generaall  diezelfde bevoegdheid toe 'wanneer  hij  zulks ten oorbaar  van den lande en van 

dess Konings dienst rekent', een formulerin g die veel ruimer  is. 

Artike ll  12 Rr  1818, dat ook geldt voor  de hieronder  te behandelen regelgevende bevoegdheden van 

dee Indische regering, is door  Oranje aldus geïnterpreteerd, dat 'de Gouverneur  Generaal te allen tijd e 

beslistt  en het genomen besluit kan opmaken'; hij  ziet het artikel dan ook als 'een positieversterking van 

denn Gouverneur  Generaal, die (...) nu gelegenheid kreeg om op wettige wijze zich te ontdoen van de 

collegialee regeeringsvorm in daarvoor  naar  zijn oordeel in aanmerking komende gevallen'.233 De 

gouverneur-generaall  kan zijn bevoegdheid niet ongecontroleerd uitoefenen. Na toepassing ervan moet 

hett  ministerie van koloniën worden ingelicht, en het ligt voor  de hand dat dit ministerie de Koning zal 

inlichten,, die als opperbestuurder  kan ingrijpen mocht het optreden van de gouverneur-generaal hem 

onjuistt  lijken. 

Opp grond van artikel 12 Rr  1818 is later  betwijfeld of er  onder  het Regeringsreglement van 1818 (en 

dee Regeringsreglementen van 1827 en 1830, die vergelijkbare bepalingen bevatten) wel sprake was van 

eenn collegiale regeringsvorm en is beweerd dat de raden van Indie in de jaren 1818-1836 niet meer  dan 

adviseurss waren, net als in de jaren 1836-1854. Deze kwestie zal bij  de behandeling van het Regerings-

reglementt  van 1836 nader  aan de orde komen. 

Vann belang voor  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië in het Regerings-

reglementt  van 1818 is artikel 16 Rr  1818: 

16.. De Gouverneur  Generaal in Rade is bevoegd, om ten aanzien van bet beleid der  algemeene 
regering,, in alle derzelver  deelen, zoodanige wetten, verordeningen en bepalingen te maken, als 
dezelvee ten meesten nutte van Nederlandsen Indie, in verband met de belangen van Nederland, 
oordeeltt  te behooren. 
Dezee wetten, verordeningen en bepalingen (...) mogen niet afwijken van de gronden op welke het 
stelsell  van algemeene regering in hare onderscheiden deelen, bij  dh reglement of bij  de nadere 
verordeningenn en bepalingen door  Kommissarissen Generaal uitgevaardigd en gemaakt, gebouwd is, 
zullendee alle dezelve in kracht blijven, tot dat door  den Koning nadere bevelen mogten gegeven 
worden.234 4 

Artike ll  18 Rr  1818 kent de Indische regering aanvullende regelgevende bevoegdheden toe, in iets 

Oranje,, p. 216-7. 
Mijer(1848),p.403. . 
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anderee bewoordingen dan artikel 2 Rr  1815. Zo wordt in de eerste alinea niet gesproken over  'policie 

enn civiele regering' (1815), maar  over  'algemeene regering' (1818), en niet over  'wetten, reglementen 

enn ordonnantien' (1815), maar  over  'wetten, verordeningen en bepalingen' (1818). De andere bewoor-

dingenn brengen geen veranderingen in bevoegdheden met zich mee: men hield zich begin negentiende 

eeuww niet bezig met het ontwikkelen van een nauwkeurige staatsrechtelijke terminologie. 

Dee tweede alinea van artikel 16 Rr  1818 bindt de Indische regering aan een kader  dat door  hogere 

regelgeverss is opgesteld, in casu de commissarissen-generaal. Elout zal in een overzichtsnota over  de 

activiteitenn van de commissarissen-generaal die hij  in september  1819 schrijf t ten behoeve van Willem 

II  dan ook opmerken dat 'bi j  het algemeen reglement [is] bepaald, dat van de verordeningen door 

Commissarissenn Generaal uitgevaardigd (...) niet mag worden afgeweken, tenzij de Koning zelve 

daaromtrentt  andere bevelen geven mogt'.235 En als Elout minister  van koloniën is, zal hij  gouverneur-

generaall  Van der  Capellen verschillende malen bekritiseren omdat de laatste besluiten heeft genomen 

diee afwijken van het Regeringsreglement van 1818.236 

All  met al is de Indische regering tot nader  order  gebonden aan regelgeving van de commissarissen-

generaall  en is ze gebonden aan de bevelen van de Koning. Daarnaast mag de Koning als opperbestuur-

derr  alles regelen wat de Indische regering al heeft geregeld als de maatregelen van de Indische regering 

hemm niet bevallen. Hierdoor  is van zelfstandigheid voor  de Indische regering in de uitoefening van haar 

regelgevendee bevoegdheden althans in theorie nauwelijks sprake. Artike l 13 Rr  1818 benadrukt dit nog 

eenss door  de Indische regering te verplichten elke drie maanden aan het departement van de koloniën 

verslagenn te zenden van het verhandelde in de zittingen van de Indische regering, samen met een 

'omstandigg en beredeneerd verslag der  zaak en der  gronden van beslissing, ten einde Zijne Majesteit in 

staatstaat te stellen, de juistheid der genomen maatregelen te beoordelen'?31 

Alss Kleintjes beweert dat in het Regeringsreglement van 1818 veel wordt overgelaten 'aan den 

gouv.-generaal,, zoowel in rade als buiten rade',23'  moet die opmerking dan ook wel op de juiste manier 

begrepenn worden. Het Regeringsreglement van 1818 bepaalt onder  meer: 

18.. De Gouverneur  Generaal in Rade, regelt alle belastingen en de wijze op welke zij  geheven zullen 
worden,, het zij  bij  dadelijke heffingen van de belaste personen ofwel bij  verpachting. 
19.. De Gouverneur  Generaal in Rade, regelt alle de zaken betrekkelijk het geldstelsel en de aanmaking 
enn uitgift e van klinkende of papieren munt 
20.. De Gouverneur  Generaal in Rade, maakt de noodige bepalingen omtrent het te gelde maken, of 
voorr  's lands rekening naar  Nederland verzenden, van alle goederen en voortbrengselen des lande 

2355 Elout, p. 18. Mij n cursivering. Het spreekt vanzelf dat dit verbod tot afwijkin g zich ook uitstrekt tot het 
Regeringsreglementt  van 1818 zelf. 

2366 Elout is van 20 maart 1824 tot 11 april 1825 minister  van nationale nijverheid en koloniën, en van 11 april 
18255 tot 1 oktober  1829 minister  van marine en koloniën. 

2377 Mijer  (1848), p. 403. Mij n cursivering. Artike l 2 Rr  1815 bevatte slechts de verplichting eens in de zes 
maandenn verslagen te zenden, en de aangehaalde zinsnede kwam in dat artikel niet voor. 

239239 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 15. 
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toebehorende/ toebehorende/ 

Mett  andere woorden: dat bepaalde belangrijke onderwerpen geregeld moeten worden, wordt in het 

Regeringsreglementt  bepaald, hoe die onderwerpen precies geregeld moeten worden, wordt overgelaten 

aann de Indische regering. Verder  zijn er  artikelen die opdracht geven tot het vaststellen van procesrecht 

off  tot het nader  regelen van het binnenlands bestuur  zonder  te bepalen wie die regelgeving vaststelt, 

daarmeee ten minste de mogelijkheid openlatend dat deze kwesties door  de Indische regering geregeld 

wordenn (zie bijvoorbeeld de artikelen SO, 52, S3,55,61,71 Rr  1818). 

Hett  Regeringsreglement van 1818 lijk t daarmee aan de Indische regering ruime armslag te verlenen 

vanuitt  de gedachte dat bepaalde onderwerpen het beste ter  plaatse geregeld kunnen worden. Dit doet 

echterr  niets af aan de mogelijkheid voor  de Koning om bindende bevelen te geven aangaande de 

onderwerpenn in de zojuist genoemde artikelen of om die onderwerpen zelf te regelen indien de maatre-

gelenn van de Indische regering hem niet bevallen. Wel zal dadelijk blijken dat van de bevelende en 

controlerendee rol van de Koning tijdens het bewind van gouverneur-generaal Van der  Capellen (1819-

1825)) in de praktij k weinig terecht is gekomen en dat de Indische regering in die jaren een grote 

zelfstandigheidd heeft genoten. 

Tott  slot van de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van organen in Nederlands-Indtë 

moett  hier  nog worden gewezen op artikel 26 Rr  1818: 

26.. De Gouverneur  Generaal heeft het oppertoezigt over, en regelt alle dagelijksche voorvallen en 
aangelegenheden,, betreffende de algemeene regeering, achtervolgens de deswegen gemaakte wetten en 
bepalingen.240 0 

Nett  als artikel 1 leg 1815 draagt dit artikel de gouverneur-generaal de 'uitvoerin g in engeren zin' op,241 

zodatt  hij  buiten de raden van Indie*  om, nadere regelgeving van ondergeschikte aard zal kunnen 

vaststellen. . 

HetHet conflict Elout - Van der Capellen 

Zojuistt  is gesproken over  de grote feitelijk e zelfstandigheid van de Indische regering tijdens het bewind 

vann gouverneur-generaal Van der  Capellen. Een indicatie daarvan wordt geboden door  het Indisch 

Staatsbladd over  de jaren 1819-1825. Het overgrote deel van de besluiten in het Staatsblad is afkomstig 

vann de Indische regering of van de gouverneur-generaal (80 % en 18 %), besluiten van de Koning zijn 

inn deze jaren een uitzondering (2 %).M 2 Nu zou dat op zich niet zoveel zeggen als de in Nederlands-

2399 Mijer  (1848), p. 403-4. 
240Mijer(1848),p.405. . 
2411 Oranje, p. 219. 
2422 Zoals eerder  vermeld is het Indisch Staatsblad tot 1855 verre van volledig, maar  wordt hier  aangenomen 

datt  het een representatieve afspiegeling is van de activiteiten van de verschillende regelgevers voor  Nederlands-
Indie.. Zie voor  regelgeving door  de Koning onder  meer  SNI1820, nr. 2 en nr. 42, SNI1821, nr. 27a en nr. 48. 
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Indiëë genomen besluiten aan nauwgezette controle en bevelen vanuit Nederland onderworpen waren. 

DitDit  is echter tijdens het bewind van Van der Capellen niet het geval. 

Daarvoorr zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste reden is een bekende: de in het begin van de 

negentiendee eeuw nog steeds moeizame verbindingen tussen Nederland en Nederlands-Indië maken het 

vanuitt Nederland moeilijk na te gaan wat er precies in lndië gebeurt. Uit Nederlands-Indië toegezonden 

stukkenn doen er op zijn minst vier maanden over om Nederland te bereiken; die stukken moeten 

vervolgenss worden bestudeerd, waarna de eventuele bevelen of regelgeving van de Koning waartoe ze 

aanleidingg hebben gegeven moeten worden teruggezonden. Het mogelijkheid tot het zenden van 

bevelenn vanuit Nederland of het spelen van een controlerende rol vanuit Nederland, via het verbeteren 

vann in Nederlands-Indië gemaakte regelgeving, is daarmee aan allerlei beperkingen onderhevig. 

Dee tweede reden is specifiek voor de jaren van Van der Capellens gouverneur-generaalschap (1819-

1825).. Willem I heeft zich tot het najaar van 1823 weinig met Indische zaken beziggehouden en heeft 

veell  overgelaten aan de in maart 1818 tot minister van (onderwijs, nationale nijverheid en) koloniën 

benoemdee Falck.243 Falck maakt echter niet al te veel werk van de Indische zaken, waarschijnlijk mede 

omdatt de Indische regering zo lang mogelijk zo gunstig mogelijke berichten naar het moederland blijf t 

versturen.2444 De Indische regering, gouverneur-generaal Van der Capellen in het bijzonder, heeft dan 

ookk geleefd onder 'de betoovering eener koninklijke zelfstandigheid'.243 

Alss Willem I in het najaar van 1823, 'de handen in het moederland wat vrij krijgend',24*  zich meer 

gaatt bezighouden met de overzeese gebieden, merkt hij dat de economische toestand van Nederlands-

Indiëë minder rooskleurig is dan door de Indische regering en Falck voorgesteld en dat Falck niet de 

juistee persoon op de juiste plaats is. Als gevolg van dit laatste inzicht wordt in maart 1824 Falck als 

ministerr van koloniën opgevolgd door Elout, waarna in Nederland veel meer werk wordt gemaakt van 

dee Indische zaken. Al vrij snel concluderen de Koning en Elout dat de Indische regering te eigenmach-

tigg is opgetreden: ze heeft bindende voorschriften van het Regeringsreglement van 1818 overtreden en 

daarnaastt veel belangrijke besluiten genomen zonder overleg met Willem I.247 

Zoo is artikel 106 Rr 1818 volgens de Koning en Elout overtreden. Dit artikel bepaalt dat de Indische 

regeringg de beste middelen moet beramen om de landbouw in Nederlands-Indië uit te breiden door 'de 

vermeerderingg van eene Europesche bevolking en landbouwers'. In mei 1823 neemt de Indische 

regeringg echter maatregelen die de vestiging van Europese landbouwers tegengaan (SNI1823, nr. 17 en 

2433 Coolhaas, p. 1, 2 en 11. Falck was daarvoor secretaris van staat van Willem I. Zoals gebleken heeft hij in 
diee hoedanigheid een rol gespeeld bij het opstellen van het Regeringsreglement van 1815. 

2444 Zie Van der Kemp, p. 6 en p. 55-6, en Coolhaas, p. 2-10. De laatste schrijver is zeer negatief over Falck. 
2455 Van der Kemp, p. 7. 
1466 Coolhaas, p. 11. 
2477 Zie bijvoorbeeld Coolhaas, p. 112, bevattende een brief van 15 november 1824 van Elout aan Willem I 

overr het eigenmachtig optreden van de Indische regering. 
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nr.. 20). Een belangrijk besluit genomen zonder  overleg met de Koning is een publicatie van de Indische 

regeringg van 28 mei 1822 (SNI  1822, nr. 24) waarin 'strenge maatregelen (...) genomen (...) zijn tot 

weeringg van den invoer  van wapenen'. Willem I vindt dat deze maatregelen van 'staatkundig algemeen 

belang''  zijn, en niet genomen hadden mogen worden 'zonder  voorkennis en goedkeuring van Zijn e 

Majesteit'.24* * 

Hett  in de ogen van Willem I en Elout te zelfstandige optreden van de Indische regering leidt tot 

groteree bemoeienis vanuit Nederland met Nederlands-Indië, die onder  meer  blijk t uit twee belangrijke 

Koninklijk ee besluiten van april 1825. Een KB van 3 april 1825 hevelt de bevoegdheid tot het vaststel-

lenn van de Indische begroting, bij  artikel 17 Rr  1818 opgedragen aan de Indische regering, voor  een 

groott  deel over  naar  de Koning, en een KB van 5 april 1825 gelast een groot aantal bezuinigingen in het 

Indischee bestuur.249 De grotere bemoeienis blijk t ook uit de zending van een commissaris-generaal naar 

Nederlands-Indiëë in september  1825. De activiteiten van de commissaris-generaal in Nederlands-Indië 

zullenn aan de orde komen bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1827. 

Dee voor  dit verhaal belangrijkste uitingsvorm van de grotere bemoeienis vanuit Nederland is het 

conflictt  Elout - Van der  Capellen. Dit conflict wordt uitgevochten in een 'depêche' van Elout aan Van 

derr  Capellen van 11 december  1824, en Van der  Capellens brief van 12 jul i 1825 in reactie erop. De 

nasleepp is te vinden in een brief van Van der  Capellen aan de Koning van 22 jul i 1825, in een gedachte-

wisselingg tussen de Koning en Elout in november  1825 en in een rapport van Elout aan de Koning van 

11 april 1826 over  Van der  Capellens brief. Het conflict betreft de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering voor  Nederlands-Indië, en vooral de verhouding tussen de minister  van koloniën en 

dee gouverneur-generaal in de jaren 1816-1848. 

Opp 15 november  1824 vraagt Elout aan de Koning machtiging om de Indische regering namens de 

Koningg ernstig aann te bevelen niet op eigen gezag maatregelen in te voeren 

die,, zonder  byzonderen spoed te vorderen, van zoodanigen aard zijn, dat de beoordeling van het al of 
niett  doelmatige van dezelve, kan geacht worden ten deele in het Moederland te huis te behooren -
maatregelenn alzoo, waarop de voorafgaande goedkeuring van Uwe Majesteit behoort te worden 
verworven.250 0 

Dee machtiging wordt verleend en leidt tot de depêche van 11 december  1824 waarin minister  Elout 

gouverneur-generaall  Van der  Capellen onder  meer  het volgende meedeelt: 

Inn zaken van een zuiver  plaatselijk belang en dagelijksch beheer  (...) kan de Hooge regering zich (...) 
alss bevoegd beschouwen om, naar  hare beste overtuiging en zonder  voorafgaande wisseling van 
denkbeeldenn met het moederland te beslissen; maar  zoodra het plaatselijk belang (...) in verband komt 
mett  de betrekkingen van de kolonie tot den moederstaat (...) en ook wanneer  in de zaak beginselen zijn 

Coolhaas,, p. 111. 
Ziee Van der  Kemp, p. 68-73 en 81-96 over  deze besluiten. 
Coolhaas,, p. 111. 
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verweefd,, afwijkende van die, welke aan het koloniaal bestuur  tot leidraad zijn voorgeschreven, dan 
behoortt  hetzelve (...) [m]et opgave van deszelfs beredeneerde mening (...) de beslissing des Konings in 
tee roepen en te zorgen, dat intusschen de zaken niet uit haar  geheel raken. (...) 
Hett  is dus volstrekt noodzakelijk dat hier [= Nederland] de beginselen en gronden van bestuur, naar  de 
voorlichtingg van de koloniale regering, worden overwogen en beslist, en dat gindsch [= Nederlands-
Indie]]  slechte de toepassing van hetgeen aangenomen is, geschiede en dat, terwij l het koloniaal 
bestuur,, met deszelfs uitvoerende magt, eene soort van wetgevende bevoegdheid, ten aanzien van de 
innerlijkeinnerlijke huishouding vereenige, deze laatste zich echter  houde binnen de palen, die haar  door  de 
opperstee wetgeving in het moederland is aangewezen.231 

Inn feite wordt hier, voor  zover  het gaat om het vaststellen van regelgeving voor  Nederlands-Indië, de 

tweedee alinea van artikel 16 Rr  1818 herhaald: bij  het maken van regelgeving moet de Indische rege-

ringg binnen het kader  blijven van de regelgeving gemaakt door  hogere regelgevers - in het bijzonder  het 

Regeringsreglementt  - en de erin gegeven voorschriften niet overtreden. Daarnaast wordt de eerste 

alineaa van artikel 16 Rr  1818 verhelderd: daar  viel te lezen dat de Indische regering bevoegd is regelge-

vingg te maken ten aanzien van het beleid der  algemene regering. Het wordt nu duidelijk dat daarmee 

bedoeldd wordt het maken van regelgeving over  zaken van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks beheer, 

oftewell  over  de 'innerlijk e huishouding' (veel later  zal in deze van inwendige aangelegenheden 

gesprokenn worden), zolang daarbij  wordt voorgebouwd op wat door  hoger  gezag is vastgesteld. De 

Koningg regelt alles wat daarbuiten valt: zaken waarbij  het plaatselijk belang in verband komt met de 

betrekkingenn van Nederlands-Indië tot Nederland en zaken van plaatselijk belang waaraan beginselen 

zijnn verbonden die afwijken van de beginselen die aan de Indische regering tot leidraad zijn aangewe-

zenn in regelgeving van het opperbestuur. Zo wordt geprobeerd de taakverdeling tussen de Koning en de 

gouverneur-generaall  te preciseren. 

Inn aanvulling op de depêche moet op twee zaken worden gewezen. Ten eerste doet de vaststelling 

datt  de Indische regering de innerlijk e huishouding regelt niets af aan de grondwettelijke bevoegdheid 

vann de Koning om alles te regelen op koloniaal gebied, ook de innerlijk e huishouding. Wel wordt nu 

duidelij kk  dat bij  het maken van regelgeving over  zaken van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks 

beheer,, deze bevoegdheid vooral theoretisch is. In de praktij k zal Koning zich met het regelen van de 

innerlijk ee huishouding nauwelijks bemoeien (zelfs niet in de vorm van bevelen) omdat de Indische 

regeringg het beste op de hoogte is van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden 

bijj  het vaststellen van regelgeving op dit terrein. Elout zal het in zijn rapport van 1 april 1826 aan de 

Koningg erkennen: 'Veele zaken moeten ontwijfelbaar  aan de plaatselijke regering worden overgelaten, 

enn Indien van hier  geheel te regeren is zoo weinig mogelijk als nuttig*. 252 

Tenn tweede, zo stelt ook Elout in zijn rapport van 1 april 1826, geeft de depêche de grenzen tussen 

dee verdeling van regelgevende bevoegdheden van het opperbestuur  en van de Indische regering slechts 

;11 Van der  Kemp, p. 433-4. Laatste cursivering van mij. 
22 Van der  Kemp, p. 256. 

182 2 



'i nn groote trekken' aan.253 Er  wordt niet in aangegeven welke onderwerpen nog wel en welke onderwer-

penn niet meer  zaken zijn van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks beheer. Evenmin wordt aangegeven 

wanneerr  de Indische regering in haar  regelgeving op het haar  toegewezen terrein nog wel of niet meer 

voortbouwtt  op het door  hoger  gezag vastgestelde. Een op de millimeter  nauwkeurige grens kan van 

tevorenn ook niet worden getrokken, omdat niet van tevoren bekend is welke onderwerpen in de toe-

komstt  allemaal geregeld zullen moeten worden en omdat de basisregel in de depêche gegeven door 

verschillendee gezagsdragers verschillend kan worden geïnterpreteerd en toegepast. De depêche geeft 

eenn principe dat in de praktij k zal moeten worden uitgewerkt en dat kan leiden tot discussies tussen het 

opperbestuurr  en de Indische regering over  de vraag of een bepaald onderwerp nog wel of niet meer  tot t 

dee innerlijk e huishouding behoort en of regelgeving van de Indische regering nog wel of niet meer 

voortbouwtt  op het door  hoger  gezag vastgestelde. Daarbij  zal in beginsel het opperbestuur  het laatste 

woordd hebben, maar  veel zal afhangen 'van omstandigheden en van persoonlijkheden'.254 De depêche 

iss daarmee de formulerin g van een basisregel en ook een waarschuwing aan de Indische regering dat ze 

tete ver  is gegaan, maar  niet een middel om toekomstige conflicten over  de taakverdeling te voorkomen. 

All  met al lijk t de depêche niet veel meer  te doen dan artikel 16 Rr  1818 te herhalen en te verhelderen. 

Verderr  vah niets af te dingen op de reden waarom de depêche is geschreven. Elout vermeldt uitdrukke -

lij kk  dat ze is geschreven vanwege een verlangen van de Koning om 'een punt van zoo veel gewigt tot 

hett  onderwerp eener  nadere opzettelijke en nadrukkelijk e aanbeveling te maken'.233 Elout beveelt met 

anderee woorden 'ui t naam des Konings', conform artikel 15 Rr  1818. 

Vann der  Capellen reageert echter  tel in een brief van 12 jul i 1825 aan Elout. Hij  betwist de door 

Eloutt  ontvouwde verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indiê en zet vraagtekens 

bijj  de bevoegdheid en de bedoelingen van Elout toen deze de depêche opstelde. Na een ontkenning ooit 

maatregelenn te hebben genomen die ingaan tegen bindende bepalingen van het Regeringsreglement van 

1818,, merkt hij  over  de verdeling op: 

Ikk  stem volgaarne met Uwe Excellentie in, dat (...) er  maatregelen, zelfs de Indische bezittingen 
betreffende,, kunnen zijn, welker  beoordeling hier  te lande niet zoo veilig als in Europa geschieden 
kan;;  maar  ik ben tevens van gevoelen, dat onder  de zoodanigen slechts gerangschikt kunnen worden, 
die,, welke van omstandigheden afhangen, welke hier  niet, of niet naauwkeurig genoeg gekend kunnen 
worden;;  terwij l alle overigen, deze gewesten betreffende, welke niet in gemelde cathegorie vallen, 
veelall  en bijkans zonder  uitzondering, eene naauwkeurige, algemeene, zoo wel als plaatselijke kennis 
enn ondervinding vereischen, die tot nog toe, niet often uiterste schaarsch in Nederland wordt aang-
etroffen,, en zonder  welke elke beslissing in Nederland, omtrent Indische zaken en belangen, niet dan 
hoogstt  gevaarlijk kan zijn. 
(...)) Zoo lang de kennis der  Indische zaken en belangen, in Nederland zelf niet vermeerdert en alge-

Vann der  Kemp, p. 256. 
Coolhaas,, p. 70; zie ook Coolhaas, p. 49-50 en 78. 
Vann der  Kemp, p. 433. Het punt van 'gewigt'  is de taakverdeling tussen Koning en Indische regering. 
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meenerr wordt, is voor de onzekerheid, die daaruit moet voortvloeijen, geene andere, noch meer veilige 
waarborg,, dan het volle vertrouwen, welke de Indische Hooge Regering, en bijzonder het hoofd van 
diee Regering billij k mag verwachten (..O-256 

Vann der Capellen meent dat de verdeling van regelgevende bevoegdheden die Elout heeft ontvouwd, 

medee ter verheldering van artikel 16 Rr 1818, een minder juiste is. De expertise inzake Nederlands-

Indiëë die de Indische regering in het algemeen, en de gouverneur-generaal in het bijzonder bezit, en het 

gebrekk aan ware kennis in Nederland, vereisen veel ruimere regelgevende bevoegdheden voor de 

Indischee regering. Van der Capellen geeft niet aan hoe ruim de bevoegdheid precies moet zijn. 

Overr de bevoegdheid en de bedoelingen van Elout toen hij de depêche opstelde merkt Van der 

Capellenn op dat hij meent dat Elouts berichten naar Nederlands-Indië, zoals de depêche van 11 decem-

berr 1824 

eenee algemeene en zelfde strekking hebben, welke, naar mijne overtuiging, niet met 's Konings belang 
overeenstemt,, noch zoo ik vertrouw met Hoogstdeszelfs wil en bedoelingen kan stroken (...). 
Dee strekking, die ik bedoel, is de weinig gematigde toon van afkeuring, die in Uwer Excellence's 
brievenn heerscht (...) en de intentie, die daarbij ondubbelzinnig doorstraalt, om de teugels der regering 
vann deze gewesten door den Koning aan mij toevertrouwd, uit mijne handen, in die van Uwer Excellen-
tie'' s ministerie over te brengen en alzoo de Hooge Regering dezer landen - met terzijdestelling van 
allee fondamentele inrigtingen (...) en in lijnregte oppositie, met het geen ooit 's Konings welbegrepen 
belangg gedogen kan - in een bloot administratief werktuig van Uwer Excellence's ministerie, te 
herscheppen;; dezelve niettemin gelijktijdig belast latende met eene ongedeelde hooge en uitgestrekte 
verantwoordelijkheid,, die slechts van eene, onmiddellijk van 's Konings souvereiniteit afdalende, en 
daarvann alleen afhankelijke wetgevende en uitvoerende magt, kan worden gevorderd.257 

Hiermeee introduceert Van der Capellen de tweede centrale kwestie in het conflict, de verhouding tussen 

dee minister van koloniën en de Indische regering. Hij onderscheidt namelijk tussen de Koning en de 

ministerr door te suggereren dat Elouts depêche (net als eerdere brieven van Elout aan de gouverneur-

generaal)) niet overeenstemt met de wil, de bedoeling en het belang van de Koning. Daarnaast beweert 

hijj  dat Elout de gouverneur-generaal aan zich ondergeschikt wil maken. 

Inn zijn brief aan de Koning van 22 juli 1825 voegt Van der Capellen nog een element toe aan de 

tweedee centrale kwestie.. De Koning, zo stelt hij 

kann niet willen (...), 200 lang de tegenwoordige bepalingen (...) blijven bestaan, dat de Minister van 
Koloniënn de Hooge Indische Regering en derzelver hoofd behandelt als ware Hem [de minister] 
opgedragenn Uwe Majesteit in Indie te vertegenwoordigen, en als ware Hij [de minister] met de zware 
verantwoordelijkheid,, die op mij en de Leden der Regering rust, belast.258 

Vann der Capellen stuurt daarom zijn brief van 12 juli aan de Koning persoonlijk om deze in staat te 

stellen n 

tee bevelen welke voortaan de verhouding zal zijn tusschen den Minister van Koloniën en Haren [de 
Koning]]  vertegenwoordiger in Indiê, indien Zij [de Koning] hierin veranderingen voor den vervolge 

Vann der Kemp, p. 233-4. 
Vann der Kemp, p. 226-7. 
Vann der Kemp, p. 238-9. Mijn cursivering. 
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noodigg en doelmatig mogt oordeelen. 

Vann der  Capellen meent dat volgens geldend recht (Me tegenwoordige bepalingen') er  geen sprake is 

vann een verhouding waarin de minister  de gouverneur-generaal behandelt als 'eenen van zijnen subal-

ternenn ondergeschikten', aldus eveneens de brief van 22 juli. 260 Hij  acht het echter  goed mogelijk dat 

bevelenn van de Koning in de toekomst zo'n verhouding kunnen bewerkstelligen, of in ieder  geval een 

anderee verhouding tussen de minister  en de gouverneur-generaal dan de bestaande. 

Alduss de hoofdlijnen van het conflict Elout - Van der  Capellen. Wie heeft in dit conflict nu het gelijk 

aann zijn zijde en wat is het resultaat van het conflict geweest? Om die vragen te beantwoorden moet 

nogmaalss worden bedacht het hier  om twee kwesties gaat: de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering, en de verhouding tussen de minister  van koloniën en de Indische regering. 

Dee eerste kwestie is door  het conflict verhelderd. Een verandering van geldend recht, van artikel 16 

Rrr  1818, is er  niet door  bewerkstelligd. De Koning maakt een kader  in de vorm van een Regeringsre-

glementt  waar  de Indische regering zich aan moet houden. Binnen de grenzen van dit kader  mag de 

Indischee regering, onverlet de grondwettelijke bevoegdheid van de Koning om elk koloniaal onderwerp 

tee regelen, regelgeving vaststellen op het terrein van de innerlijk e huishouding zonder  daarbij  van 

tevorenn te hoeven beraadslagen met het opperbestuur. Regelgeving die buiten dit terrein valt, wordt 

vastgesteldd door  de Koning. 

Inn zijn rapport aan de Koning van 1 april 1826, dat uitgebreid ingaat op Van der  Capellens brieven, 

benadruktt  Elout nogmaals de noodzaak van een vast kader, van door  de Koning vast te stellen 'vaste 

regelenn en beginselen'.261 Als gewijzigde omstandigheden in Nederlands-Indie*  noodzaken tot verande-

ringg of intrekkin g van door  de Koning vastgestelde bepalingen, dan 

magg en moet het veranderen van dezelve aan de Indische regering niet worden overgelaten; die 
bevoegdheidd moet aan U.M. alleen worden overgelaten; anders vervalt alle vastheid van bestuur  (...); 
anderss zou Uwer Majestehs opperbestuur  niet kunnen werken (..O.262 

Alss Van der  Capellenn in zijn brief van 12 jul i 1825 stelt dat de Indische regering veel ruimere regelge-

vendee bevoegdheden zou moeten hebben, is dat volgens Elout, in zijn rapport van 1 april 1826, een leer 

diee de gehele onafhankelijkheid van de Indische regering propageert en die 'hoogst gevaarlijk'  is.263 

Dezee opmerking is veelzeggend, omdat ze toont dat Elout (en naar  men mag aannemen ook de Koning) 

hechtt  aan een kort aangelijnde Indische regering. Ze gaat echter  voorbij  aan het hoofdbezwaar  tegen 

2599 Van der  Kemp, p. 239. Mij n cursiveringen. Van der  Capellen spreekt over  de Koning in de vrouwelijke 
vormm omdat zijn briefis gericht aan 'Uwe Majesteit', en het geslacht van het woord 'majesteit'  is vrouwelijk . 

2600 Van der  Kemp, p. 238, 
2611 Van der  Kemp, p. 251. 
762762 Van der  Kemp, p. 253-4. 
263263 Van der  Kemp, p. 253. 
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Vann der Capellens 'leer', het feit namelijk dat deze strijdt met geldend recht en met de in de depêche 

vann 11 december 1824 gegeven bindende verheldering ervan. Van der Capellens leer is daarom, zo kan 

inn toevoeging op Elout worden opgemerkt, naast gevaarlijk ook en in de eerste plaats onjuist. 

Watt betreft de tweede kwestie, de verhouding tussen de minister van koloniën en de gouverneur-

generaal:: deze wordt door het conflict een enigszins andere dan voorheen. Om dit te verduidelijken 

moett ook worden gekeken naar de verhouding tussen de Koning en de minister, en tussen de Koning en 

dee gouverneur-generaal. Het onderstaande, dat aansluit bij de opvatting van Logemann, heeft natuurlijk 

alleenn betrekking op de verhoudingen in de jaren 1816-1848. De Grondwet van 1848 zal grote verande-

ringenn veroorzaken. 

Watt betreft de verhouding tussen de Koning en de minister: door het ontbreken van politieke 

ministerielee verantwoordelijkheid is er in de jaren 1816-1848 geen sprake van een twee-eenheid 

Koning-minister,, maar kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de Koning en de minister. De 

invoeringg van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in 1840 - die in andere opzichten 

eenn nieuwe verhouding tot stand brengt tussen de Koning en de minister - doet niet af aan de mogelijk-

heidd om dit onderscheid te maken.264 

Dee verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal is een verhouding tussen chef en 

ondergeschikte,, met een gouverneur-generaal die een aan de Koning direct ondergeschikt ambt be-

kleedtt De Koning is de bevelende, verantwoording vorderende chef, de gouverneur-generaal is een 'tot 

gehoorzaamheidd gehouden, verantwoording verschuldigd ondergeschikte'.265 De ondergeschiktheid 

komtt duidelijk naar voren uit artikel 60 Gw 1815 en uit artikel 16 Rr 1818. Dat dit het hier gaat om een 

directdirect ondergeschikt ambt, waar geen minister tussen is geplaatst, blijkt uit de verhouding tussen de 

ministerr en de gouverneur-generaal. 

Dezee verhouding is er namelijk niet een van chef en ondergeschikte. Noch in de Grondwet van 1815 

(enn van 1814 en van 1840), noch in het Regeringsreglement van 1818 worden de minister van koloniën 

enn de gouverneur-generaal in een hiërarchische verhouding tot elkaar geplaatst. De Grondwet kent de 

Koningg de hoogste regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden toe, het Regeringsreglement kent de 

gouverneur-generaall  (in Rade) aanvullende regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden toe, en over de 

ministerr van koloniën wordt in deze niet gesproken. Hij is degene tot wie de gouverneur-generaal 

normaliterr zijn correspondentie richt en via wie de Koning normaliter met de gouverneur-generaal 

correspondeertt (13 Rr 1818), zodat bevelen 'uit naam des Konings' (15 Rr 1818) de gouverneur-

2644 Zie ook Van der Pot-Donner, p. 430. Zie Kortmann, p. 305 voor een enigszins andere opvatting. Zie 
paragraaff  3.2 voor de gevolgen van de invoering van de strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid voor 
dee verhouding tussenn de Koning en de minister. 

2655 Logemann (1939), p. 497. 
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generaall  in de regel via ministeriele brieven zullen bereiken.266 

Dezee opvatting over  de verhouding tussen minister  en gouverneur-generaal stemt overeen met de 

opvattingg in het al behandelde advies van de Raad van State over  het concept-regeringsreglement van 

1815.. In dit concept was de Indische regering verantwoording schuldig aan de minister  (secretaris van 

staat),, niet aan de Koning (soevereine vorst). Volgens de Raad van State sprak het echter  vanzelf dat de 

Indischee regering niet verantwoordelijk is aan de minister, maar  aan de Koning. Zoals bekend is deze 

opvattingg van de Raad van State overgenomen in het Regeringsreglement van 1815, waarin is bepaald 

datt  de Indische regering verantwoording schuldig is aan de Koning (soevereine vorst). 

Voorr  de tweede kwestie in het conflict Elout - Van der  Capellen betekent dit het volgende. Van der 

Capellenn had in zijn brief van 12 jul i 1825 betwijfeld of Elouts aanschrijvingen wel in overeenstem-

mingg waren met de wil van de Koning en gesuggereerd dat Elout de gouverneur-generaal ondergeschikt 

wildee maken aan de minister  van koloniën. Nu is zojuist gebleken dat in de periode 1816-1848 een 

onderscheidd kan worden gemaakt tussen Koning en minister, zodat de gouverneur-generaal niet 'onder 

allee omstandigheden moest aannemen, dat instructies in ministeriele brieven inderdaad kwamen van of 

opp machtiging van zijn chef, den Koning'.267 Verder  zou het niet in overeenstemming zijn met geldend 

rechtt  als Elout als minister  van koloniën de gouverneur-generaal aan zich ondergeschikt zou willen 

maken,, waar  het toch op zou lijken als de depêche niet in overeenstemming met de wil van de Koning 

wass geweest Elout zou dan namelijk op eigen initiatie f een nadere omschrijving en verheldering van 

artikell  16 Rr  1818 hebben gegeven en de gouverneur-generaal daaraan hebben willen binden. 

Vann der  Capellen kan dus op zichzelf niet het recht worden ontzegd om te vragen of een bevel 

werkelij kk  uit naam des Konings is gegeven als hem dat niet duidelijk is, al helemaal niet als dat bevel 

zulkee grote gevolgen heeft In het onderhavige geval lijk t het gebruik van dit recht echter  minder  op 

zijnn plaats omdat in de depêche van 11 december  1824 is vermeld dat ze is geschreven vanwege een 

verlangenn van de Koning.261 En omdat het stuk in overeenstemming is met de wil van de Koning 

ontbreektt  elke grond aan de idee dat Elout zou willen proberen de gouverneur-generaal aan zich 

ondergeschiktt  te maken. 

Vann der  Capellen lijk t hiermee ook waar  het de tweede kwestie betreft de plank te hebben misgesla-

gen.. Twee juiste inzichten kunnen hem echter  niet worden ontzegd: in de periode tot het conflict is de 

gouverneur-generaall  niet ondergeschikt aan de minister, en de Koning is bij  machte de bestaande relatie 

2666 Zie ook Logemann (1939), p. 490,497-8. 
761761 Logemann (1939), p. 490. 
2611 Zie ook Cooüiaas, p. 26-9. Zie Krone, p. 70-9 en 89-90 voor  een iets andere opvatting over  Van der 

Capellenss brief van 12 jul i 182S, waarschijnlij k het gevolg van het feit dat Krone minder  aandacht besteedt aan 
Eloutss depêche van 11 december  1824. 
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tussenn de minister en de gouverneur-generaal te veranderen.269 De positie van de Koning als opperbe-

stuurderr bij uitsluiting maakt dit laatste mogelijk. 

Alss gevolg van het conflict Elout - Van der Capellen heeft de Koning de verhouding tussen de 

ministerr van koloniën en de gouverneur-generaal inderdaad enigszins veranderd. Nog voor Van der 

Capellenss brieven in Nederland aankomen, is er namelijk in november 1825 een gedachtewisseling 

tussenn Willem I en Elout. Het aanvankelijke standpunt van Willem I is dat Van der Capellens eigen-

machtigg optreden moet worden tegengegaan door 'bepalingen (...) om ten dezen, voor het vervolg 

volkomenn te voorzien'. Elout stelt een Koninklijk besluit ('bepalingen') op, dat bepaalt dat de Indische 

regeringg de aanschrijvingen van het ministerie van koloniën moet opvolgen en nakomen. Hij is van 

meningg dat het hier gaat om 'een regel, welke in den aard van de zaak (...) gegrond is, maar welke de 

ondervindingg leert, dat eene Koninklijke bevestiging behoeft'.270 Die opmerking zet Willem I aan het 

denkenn en op 29 november 1825 laat hij Elout weten dat een Koninklijk besluit bij nader inzien niet 

nodigg is omdat 

uituit den aard der zaak de Regering van Nederlandsen Indië er niet aan twijfelen mogt, dat de door U 
[dee minister] gedane aanschrijvingen altijd moeten geacht worden ter uitvoering van Zijner Majesteits 
bevelenn of bedoelingen te strekken.271 

Hiermeee is de zaak beslist: de gouverneur-generaal moet er voortaan van uitgaan dat elke ministeriële 

aanschrijvingg is uitgegaan met medeweten van de Koning en moet voortaan aannemen dat instructies in 

ministeriëlee brieven komen van of op machtiging van de Koning. Van der Capellens twijfel of brieven 

vann de minister wel in overeenstemming met de wil van de Koning waren, is vanaf nu uit den boze.272 

Verderr reikt de invloed van het conflict Elout - Van der Capellen echter niet. Er ontstaat geen 

hiërarchischee verhouding tussen de minister en de gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal blijf t 

verantwoordelijkk en ondergeschikt aan de Koning, niet aan de minister, die nog steeds niet meer is dan 

degenee via wie in de regel de correspondentie tussen de Koning en de gouverneur-generaal verloopt. 

Tott slot van de behandeling van de tweede kwestie in het conflict Elout - Van der Capellen moet 

voorr alle duidelijkheid nog op één ding gewezen worden: het conflict heeft een veranderde positie van 

dee minister in het leven geroepen, is 'rechtscheppend' geweest. De gedachtewisseling tussen Elout en 

Willemm I in november 1825 zou anders kunnen doen vermoeden: zij spreken over de veranderde positie 

2699 Zoals gebleken had Van der Capellen deze inzichten ontvouwd in zijn brief aan de Koning van 22 juli 
1825. . 

2700 Kiers, p. 184. Mijn cursivering. 
2711 Van der Kemp, p. 216. Mijn cursivering. 
2722 Zie ook Van der Kemp, p. 250; Krone, p. 74-5; en Logemann (1939), p. 498. Wel kan de minister de 

gouverneur-generaall  een aanschrijving sturen waarvan hij meent dat ze in overeenstemming is met de wil van de 
Koning,, maar die dat achteraf niet blijkt te zijn. Dit is voortaan geen kwestie waar de gouverneur-generaal zich 
meee mag bemoeien, maar een kwestie tussen Koning en minister. Zie Van der Kemp, p. 250, waar Elout spreekt 
overr de verantwoordelijkheid van de minister aan de Koning voor de aanschrijvingen van de minister aan de 
gouverneur-generaal. . 
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vann de minister als een vanzelfsprekende zaak, als volgend uit de aard der zaak, en impliceren daarmee 

datt de door Willem I op 29 november 1825 in het leven geroepen veranderde positie altijd heeft 

bestaan,, als een wezenskenmerk van de verhouding tussen de minister en de gouverneur-generaal. 

Inn zijn rapport aan de Koning van 1 april 1826 zal Elout deze implicatie nog eens herhalen en 

proberenn te bewijzen. Daartoe wijst hij onder meer op artikel 9 leg 1815 dat het heeft over bevelen aan 

dee gouverneur-generaal door of van wege de Koning, en op artikel 40 Rr 1818 dat het heeft over 

bevelenn aan de gouverneur-generaal door de Koning, of in Hoogstdeszetfs naam gegeven.273 Elout ziet 

daarbijj  over het hoofd dat deze formuleringen wel mogelijk maken dat een ander dan de Koning 

bevelenn geeft aan de gouverneur-generaal, maar niet bewijzen dat elk bevel van die ander 'uit de aard 

derr zaak*  een bevel van de Koning is. Het is het conflict Elout - Van der Capellen dat elk bevel van de 

ministerr van koloniën 'uit de aard der zaak' tot een bevel van de Koning heeft gemaakt. 

All  met al is het Regeringsreglement van 1818 vooral belangrijk voor de ontwikkeling van het staats-

rechtt voor Nederlands-Indië omdat de Indische regering er niet nauw de hand aan heeft gehouden en 

vrijj  eigenmachtig is opgetreden. Hierdoor heeft het opperbestuur in Nederland, met medewerking van 

dee minister van koloniën, het namelijk nodig geacht om: 

1.. een poging te doen om de grenzen van de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering te 

omschrijvenn door te bepalen dat de Indische regering alle zaken van zuiver plaatselijk belang en 

dagelijkss beheer regelt, terwijl in alle andere gevallen het opperbestuur in Nederland regelt (zie de 

depêchee van 11 december 1824); 

2.. de positie van de minister van koloniën ten opzichte van de gouverneur-generaal te versterken door 

dee minister te promoveren tot iemand die door de gouverneur-generaal moet worden gezien als altijd 

dee bevelen van de Koning overbrengend (zie de gedachtewisseling tussen Willem I en Elout in 

novemberr 1825). 

3.433 Het Regeringsreglement van 1827 en de Instructi e voor de commissaris-generaal 

Opp 16 april 1825 schrijft Elout aan de Koning dat het Regeringsreglement van 1818 niett is bekrachtigd 

doorr de Koning en 'ook op dit oogenbhk niet meer vatbaar [is] om aan die bekrachtiging te worden 

onderworpen,, vermits intusschen, bij de Indiesche regering, vele nieuwe denkbeelden, met dat regle-

mentt strijdig, geboren, en sommige takken van het bestuur, dien overeenkomstig gewijzigd zijn'.274 Er 

zall  een nieuw Regeringsreglement gemaakt moeten worden. 

DitDit  schrijven leidt tot een briefwisseling tussen Elout en de Koning die op 22 juni 1825 wordt 

Ziee Van der Kemp, p. 249. 
Coolhaas,, p. 115. 
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afgeslotenn met het besluit van de Koning: 

(...)) dat, in afwachting dat het Reglement van bestuur  in Neerlandsch Indie (...) geheel en volledig zal 
zijnn herzien, inmiddels eenige bepaalde voorschriften zullen worden gegeven, tot betere regeling der 
bevoegdheidd van de Regering in Indie, en van hare verhouding tot het Bestuur  in het Moederland, en 
(...)) dat de instructie, op dat een en ander, naar  Batavia aftezenden, derwaards zullen worden overge-
brachtt  door  eenen Ambtenaar, die onder  den titel van Kommissaris Speciaal, of eenigen anderen, met 
genoegzamee macht zal zijn bekleed, om de naauwkeurige uitvoering derzelve te verzekeren. 
Hett  zal dienvolgens den Koning zeer  aangenaam zijn (...) zoo dra mogelyk van Uwe Excellentie, de 
noodigee ontwerpen van Besluiten en voorschriften te ontvangen.275 

Opp 10 augustus 182S wordt de 'Zuidnederlander' Du Bus de Gisignies door  Willem I benoemd, niet tot 

'Kommissariss Speciaal', maar  tot commissaris-generaal. Op 30 augustus 182S dient Elout een concept-

Regeringsreglementt  en een concept-reglement van orde voor  de Indische regering in, beide opgesteld 

doorr  Baud. Na overleg met de Koning laat Elout het concept-Regeringsreglement door  Baud omzetten 

inn 'wenken en aanmerkingen betrekkelijk het Indische regeringsreglement' voor  de commissaris-

generaal.2766 Deze wenken en aanmerkingen, die inhoudelijk weinig afwijken van het concept-Rege-

ringsreglement,, worden met een ontwerp-Instructi e voor  de commissaris-generaal op 11 september 

18255 ingediend bij  de Koning. Op 13 september  stelt Willem I de Instructi e voor  de commissaris-

generaall  van 1825 vast.277 

Alss Du Bus op 28 september  1825 vertrekt naar  Nederlands-Indië neemt hij  deze Instructi e mee, en 

ookk de wenken en aanmerkingen en het concept-reglement van orde voor  de Indische regering - dat 

concept-reglementt  van orde zal door  Du Bus op 11 november  1826 worden ingevoerd. Du Bus komt op 

33 februari 1826 in Batavia aan en aanvaardt de volgende dag de functie van commissaris-generaal (SNI 

1826,, nr. 5). Van der  Capellen heeft inmiddels op 1 januari 1826 de functie van gouverneur-generaal 

neergelegdd (SNI  1826, nr. 1). 

Eenn van de dingen die Du Bus in Nederlands-Indië doet is het vaststellen van een provisioneel 

Regeringsreglement,, dat van 1827. Hij  acht zich hiertoe bevoegd door  artikel 54 leg 1825, dat bepaalt 

dat,, omdat het Regeringsreglement van 1818 onvatbaar  is geworden voor  de opzettelijke overwegingen 

vann de Koning, de commissaris-generaal 'den bestaanden stand van zaken te dien opzigt [zal] handha-

ven,, met zoodanige wijzigingen, als zijn aangewezen in eene nota van aanmerkingen (...), dan wel, als 

hemm zelf, naar  Onze hem bekende inzigten, zullen noodig voorkomen'.278 Dat dit het Regeringsregle-

mentt  van 1827 niet meer  dan provisioneel is, volgt ook uit artikel 54 leg 1825: de commissaris-generaal 

moett  'aan het Ministeri e voor  (...) Koloniën eene stellige voordragt (...) doen, over  de eindelyke 

2755 Coolhaas, p. 133. 
"'Coolhaas,, p. 139. 
2777 Zie Coolhaas, p. 31-54,114-7, en 124-43 voor  een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 
2121**  Coolhaas, p. 140. Met de nota van aanmerkingen worden de 'wenken en aanmerkingen' van Baud en Elout 

bedoeld.. Zie Coolhaas, p. 45-6 en Van der  Wijck (1866), p. 37-8 over  de vraag of Du Bus artikel 54 leg 1825 in 
dezee juist heeft geïnterpreteerd. 
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bepalingen,bepalingen, welke door  Ons omtrent het beleid der  regering in 's Rijk s Indische bezittingen zouden 

behoorenn te worden vastgesteld'.279 

Opp 22 maart 1826 stuurt Du Bus de Indische regering het verzoek wijzigingen in het Regeringsre-

glementt  van 1818 voor  te stellen. Ter  voldoening zendt de Indische regering op 8 juni 1826 een nota 

naarr  Du Bus. Inhoudelij k stelt deze nota weinig voor  en Du Bus besluit dan ook op 11 november  1826 

eenn commissie van dri e ambtenaren te benoemen om een rapport over  het te ontwerpen Regeringsregle-

mentt  samen te stellen. De commissie brengt haar  rapport op 16 maart 1827 uit. Du Bus stelt vervolgens 

aann de hand van het rapport en de hem meegegeven wenken en aanmerkingen een concept-Regeringsre-

glementt  samen. Dat dit concept, dat in veel sterker  mate is gebaseerd op de wenken en aanmerkingen 

dann op het in Nederlands-Indië gemaakte rapport , wordt 31 jul i 1827 toegezonden aan de Indische 

regering.. Deze dient op 25 augustus 1827 haar  commentaar  op het concept in, waarna Du Bus op 30 

augustuss 1827 het provisionele Regeringsreglement van 1827 vaststelt (SNI1827, nr. 89).2* 0 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Overr  de opvattingen over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië in de periode van het 

opstellenn van het Regeringsreglement van 1827 hoeft weinig vermeld te worden: de combinatie van de 

profijt-ide ee en de zorg voor  de inlander  blijf t bestaan. Het is een combinatie die duidelij k blijk t in 

artike ll  59 leg 1825. Dit artikel bepaalt onder  meer: 

59.. (...) dat de strekking van het bestuur  behoort te zijn, om, door  de inkomsten van Nederlandsen 
Indie,, alle kosten van beheer, hoegenaamd te doen goedmaken; - om de Indische bezittingen voorna-
melykk te doen dienen tot bevordering van de handel, het fabriekwezen, de scheepvaart en de verdere 
zoo gelderyke, als andere belangen van het moederland; - en om, behoudens dat beginsel, den eigenen 
voorspoedd van die bezittingen en het geluk van derzelver  bewoners, zoo veel doenlyk te begunstigen, 
enn om door  eenen voortdurenden staat van rust en vrede, de meeste mogelijke gelegenheid tot ontwik-
kelingg van handel en nijverheid te geven. (...).281 

Zorgg om het lot van de inheemse bevolking blijk t daarnaast uit verschillende artikelen van het Rege-

ringsreglementt  van 1827, waarvan artikel 113 Rr  1827, dat nauwelijks verschilt van artikel 108 Rr 

1818,, het belangrijkste is: 

113.. De Inlandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming van de Regering. 
All ee geld-afpersingen, knevelarijen en willekeurige beschikkingen over  der  Inlanders personen, 
goederenn en arbeid, zijn ongeoorloofd. En zullen alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, die zich 
aann een dezer  misdaden schuldig maken, strengelijk worden gestraft. De Residenten en andere civiele 
gezagvoerderss zijn verpligt daartegen te waken en aan de Inlanders de gelegenheid te geven om 
vrijelij kk  hunne klagten intebrengen»2 

2799 Coolhaas, p. 140. Mij n cursivering. Zie ook de considerans van het Regeringsreglement van 1827 (SNI 
1827,, nr. 89), waar  wordt gesproken van het 'provisioneel (...) arresteren' van het Regeringsreglement. 

2X02X0 Zie Coolhaas, p. 55-84 en p. 143-55 voor  een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 
2.11 Coolhaas, p. 141. 
2.22 Mijer( l 848), p. 459-60. 
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Inn een toelichting bij het Regeringsreglement van 1827 die Du Bus op 5 maart 1828 aan Elout zendt 

merktt hij op dat het 'wel onnoodig [zal] zijn in eenige uitwijding te treden omtrent de bepalingen bij dit 

Artikell  voorgeschreven: aan derzelver doelmatige en nuttige strekking zal voorzeker door niemand 

getwijfeldd worden'. Du Bus acht, mede uit Nederlands eigenbelang, de bescherming van de inheemse 

bevolkingg een algemeen geaccepteerd en doelmatig uitgangspunt: het gaat erom 'den Inlander, door 

eenee goede behandeling aan ons te verbinden'.283 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1827, getiteld 'Van den Gouverneur Generaal en de Hooge 

Regering',, dat de artikelen 1-43 Rr 1827 beslaat. De samenstelling van de Indische regering komt 

voorall  in de volgende artikelen aan de orde: 

1.. Het hoogste gezag over Nederlandsen India wordt, in naam des Konings, uitgeoefend door den 
Gouverneurr Generaal. Een iegelijk, die zich aldaar bevindt, (...) moet den Gouverneur Generaal 
erkennenn als des Konings vertegenwoordiger (...). 
2.. Tot het beleid der Regering worden aan den Gouverneur Generaal toegevoegd vier Raden, die, 
gezamenlijkk met den Gouverneur Generaal, uitmaken de Regering van Nederlandsen Indië. 
Dee President van het Hoog Geregtshof en de Directeur Generaal van Financien kunnen, in zeer 
bijzonderee gevallen, (...) door den Gouverneur Generaal worden opgeroepen, om als adviserende 
ledenn aan de beraadslagingen der Regering deel te nemen. 
8.. De Raden van Indie" mogen geene andere vaste bedieningen bekleeden, zoo lang zij Leden van de 
Regeringg zijn.2*4 

Hett zal duidelijk zijn: het enige belangrijke verschil met de Regeringsreglementen van 1815 en 1818 is 

dee tweede alinea van artikel 2 Rr 1827, dat de Indische regering in bijzondere omstandigheden uitbreidt 

mett twee adviserende leden. In zijn toelichting bij het Regeringsreglement van 1827 geeft Du Bus aan 

waaromm deze alinea is opgenomen. Hij vindt dat bij 'het nemen van voorname finantiele of politieke 

maatregelen'' de deelname aan de beraadslagingen van de Indische regering door de twee adviserende 

ledenn nuttig kan zijn 'ter meerdere toelichting en bespoediging der beraadslagingen'.285 

Alss de nieuwe bepaling in Nederland in 1828 bekend wordt, ontmoet ze weinig instemming. Baud 

noemtt haar 'onnoodig en ondoelmatig': onnodig omdat de Indische regering ongetwijfeld bevoegd is 

omm 'personen in haar midden te doen ontbieden, tot het geven van mondelinge inlichtingen', ondoelma-

tigg omdat uit de bepaling zou kunnen worden afgeleid 'de onbevoegdheid der Regering, om hetzelfde 

mett andere Ambtenaren te doen'.2*6 Elout stemt in met Baud, zodat de tweede alinea van artikel 2 Rr 

18277 in het Regeringsreglement van 1830 (en in latere Regeringsreglementen) niet terug te vinden is. 

CC ooihaas, p. 416. 
Mijer,, p. 430 en 432. 
Coolhaas,, p. 168. 
Coolhaas,, p. 169. 
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Artike ll  12 Rr  1827 gaat over  de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië. 

Tenn opzichte van artikel 12 Rr  1818 is weinig veranderd: 

12.. De Gouverneur  Generaal is gehouden, alle zaken, die ter  beslissing van de Indische regering staan, 
tee brengen ter  overweging van de vergadering. Aan den Gouverneur  Generaal wordt de magt toege-
kend,, om, wanneer  hij  zulks oorbaar  voor  den lande en voor  des Konings dienst rekent, tegen de 
gevoelenss van de meerderheid te beslissen. 
(...)) Telkens als de Gouverneur  Generaal tegen de meerderheid mogt komen te beslissen, en telkens als 
eenn besluit der  Regering door  de beslissende stem van den Gouverneur  Generaal wordt opgemaakt, 
zullenn de adviezen en van den Gouverneur  Generaal en van de Raden in schrift overgegeven en naar 
hett  Ministeri e van de marine en koloniën worden overgezonden, met bijvoeging van alle zoodanige 
bedenkingenn en omstandigheden, als ter  zake dienstig zijn. C..).2*7 

Dee redactionele wijzigingen in dit artikel , zoals de vermelding van 'de beslissende stem', waarmee 

wordtt  gedoeld op de bevoegdheid van artikel 12 Rr  1815 die in het Regeringsreglement van 1818 

verdwenenn leek, en die nu terug te vinden is in artikel 4 van het Reglement van orde van de Indische 

regering,, zorgen niet voor  een andere verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden.288 Een 

verderee behandeling van artikel 12 Rr  1827 is daarom niet nodig. Volledigheidshalve wordt hier  slechts 

opgemerktt  dat de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan de Koning, die ook in dit regle-

mentt  niet afzonderlijk wordt genoemd, door  artikel 12 Rr  1827 vooral een verantwoordelijkheid van de 

gouverneur-generaall  is en blijf t 

Vann belang voor  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië in het Regerings-

reglementt  van 1827, en voor  de verhouding tussen de minister  en de gouverneur-generaal (in Rade), 

zij nn de volgende artikelen: 

15.. De Gouverneur  Generaal in Rade, zoo wel als afzonderlijk handelende, is gehouden de bevelen, 
hemm door  den Koning, of uit naam des Konings toegezonden, natekomen. 
16.. De Gouverneur  Generaal in Rade is bevoegd, om, ten aanzien van allee de deelen van het bestuur, 
zoodanigee verordeningen en bepalingen vasttestellen, als, in overeenstemming met de gronden bij  dit 
Reglementt  vastgesteld, en met de door  of van wege den Koning gegeven voorschriften aan het beleid 
derr  algemeene Regering kunnen bevorderlijk zijn. Doch, omtrent alle zulke bepalingen en verorde-
ningen,, welke met de algemeene of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken in betrekking 
staan,, waarvan de volledige beoordeling alleen in Nederland kan plaats vinden, zal de Indische 
Regeringg niet vermogen te beslissen, maar  zal dezelve in tijd s de noodige voorstellen aan het Ministe-
rierie  van Marin e en Koloniën inzenden, om door  dit departement ter  kennis van Zijn e Majesteit te 
wordenn geDragt.2** 

Eloutss depêche van 11 december  1824 is niet ongemerkt aan artikel 16 Rr  1827 voorbijgegaan. Zoals 

gezegdd bepaalde de depêche dat zaken van plaatselijk belang door  de Indische regering worden gere-

geldd zolang daarbij  wordt voorgebouwd op wat door  hoger  gezag is vastgesteld, terwij l het opperbe-

2X72X7 Mije r  (1848), p. 433. 
MM Blijkens Coolhaas, p. 142 luidt artikel 4 RvOIR: 'All e besluiten worden bij  meerderheid van stemmen 

opgemaakt.. (...) Bij  staking der  stemmen is die des voorzitters [= de gouverneur-generaal] beslissend (...).' 
2,99 Mijer  (1848), p. 434-5. 
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stuurr regelt als het plaatselijk belang in verband komt met de relatie tussen Nederlands-lndië en 

Nederland,, en als in het plaatselijk belang beginselen zijn verweven die afwijken van het door hoger 

gezagg vastgestelde. 

Hett uitgangspunt van de depêche, namelijk dat artikel 16 Rr 1818 verheldering behoeft, is terug te 

vindenn in de wenken en aanmerkingen van Baud en Elout van 30 augustus 1825. Volgens dit stuk 

zullenn de 'meening van dit artikel [16 Rr 1818], en de grenzen der bevoegdheid, (...) bij eene nieuwe 

redactiee duidelijker dienen te worden aangewezen'. Wanneer eventueel te maken verordeningen 

inn betrekking staan met de algemeene of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken, welker 
volledigee beoordeling, slechts in Nederland kan geschieden, zal de [Indische] Regering niet vermogen 
tee beslissen - maar aan het Ministerie intijds de noodige voorstellen doen, om door het zelve ter kennis 
dess Konings te worden gebracht.290 

Off  hier iets anders bedoeld wordt dan in de depêche valt niet uit te maken, de ene vage omschrijving 

vann de verdeling van regelgevende bevoegdheden wordt vervangen door de andere vage omschrijving. 

Inn ieder geval verdwijnen de problemen die de formulering in de depêche opleverde niet door de 

nieuwee formulering: een precieze begrenzing tussen de regelgevende bevoegdheden van het opperbe-

stuurr en de Indische regering valt van tevoren niet te geven, en discussies over de vraag wanneer iets 

well  en niet in betrekking staat met algemene of staatkundige belangen zullen niet verdwijnen, evenmin 

alss discussies over de vraag wanneer een zaak alleen in Nederland kan worden beoordeeld. 

Hoee dit ook zij, de formulering in de wenken en aanmerkingen is vrijwel letterlijk overgenomen in 

artikell  16 Rr 1827. In zijn toelichting van 5 maart 1828 bij het Regeringsreglement van 1827 wijst Du 

Buss hierop. Hij wijst er ook op dat een opsomming van onderwerpen die in betrekking staan met de 

algemenee of staatkundige belangen van Nederland of van zaken die alleen in Nederland volledig 

beoordeeldd kunnen worden niet mogelijk is. Men loopt dan namelijk gevaar niet alle gevallen op te 

sommenn en zo tot uitzonderingen aanleiding te geven, die helemaal geen uitzonderingen zijn. Du Bus is 

vann mening dat de grotere ondergeschiktheid 

waarinn de Indische regering (...) door de nieuwe redactie van het onderhavigen Reglement gebragt 
wordt,, gevoegd bij het geen de ondervinding in de jongste tijden heeft opgeleverd (...), reeds van zelve 
[zal]]  medebrengen, dat er met eene meerdere omzigtigheid worde gehandeld, en de omschrijving van 
dee bepaling zelve in het gedachte artikel voorkomende, Iaat in dat geval zeer weinig vrijheid over om 
aann dezelve eene beperkte uitlegging te geven.291 

Duu Bus erkent hiermee dat een precieze begrenzing van tevoren niet te geven is, en ook dat artikel 16 

Rrr 1827 niet noodzakelijkerwijs een eind maakt aan discussies tussen het opperbestuur en de Indische 

regering.. Daarnaast lijk t hij, door te spreken over 'de ondervinding in de jongste tijden', de sterkere 

ondergeschiktheidd van de Indische regering mede te wijten aan het conflict Elout - Van der Capellen. 

Coolhaas,, p. 212. 
Coolhaas,, p. 213. 
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Tott  slot van de behandeling van artikel 16 Rr  1827 moet er  nog op gewezen worden dat de term 

'wetten',, die in artikel 16 Rr  1818 nog gebruikt werd voor  regelgeving gemaakt door  de Indische 

regering,, in artikel 16 Rr  1827 is verdwenen. De reden hiervoor  is te vinden in de wenken en aanmer-

kingenn van Baud en Elout, waar  wordt opgemerkt dat het woord 'wetten (...) welligt geschikt [is] om 

aann de Indische Regering een verkeerd begrip van hare bevoegdheid te geven'.292 Termen als 'verorde-

ningen''  en 'bepalingen' zijn volgens dit stuk meer  op hun plaats voor  de producten van regelgeving 

vann de Indische regering. Het lijk t een eerste poging om een iets zorgvuldiger  staatsrechtelijke termino-

logiee te ontwikkelen. 

Artike ll  15 Rr  1827 gaat over  de verhouding tussen het opperbestuur  en de Indische regering. Die 

verhoudingg verandert vanzelfsprekend niet: de Indische regering blijf t ondergeschikt aan de Koning. 

Ditt  blijk t ten overvloede uit artikel 13 Rr  1827 dat, vergelijkbaar  met artikel 13 Rr  1818, de Indische 

regeringg verplicht elke drie maanden aan het departement van de koloniën verslagen te zenden van het 

verhandeldee in de zittingen van de Indische regering, samen met een 'beredeneerd verslag (...), ten 

eindee den Koning in staat te stellen, om den stand van zaken met juistheid te kunnen beoordelen, en 

waarr  zulks noodig is, met volledige kennis te beslissen'.293 

Artike ll  15 Rr  1827 spreekt over  bevelen door  de Koning en bevelen uit naam van de Koning, anders 

dann artikel 15 Rr  1818, dat het alleen heeft over  bevelen uit naam van de Koning. De nieuwe redactie is 

ontstaann onder  invloed van het conflict Elout - Van der  Capellen en sluit volgens Du Bus de mogelijk-

heidd uit 'om zich aan de naarkoming en opvolging eener  ministeriele aanschrijving te onttrekken'. 

Dergelijkee aanschrijvingen kunnen 'nimmer, naar den aart van de Regeringsvorm in Nederland, 

anderss dan als een uhvloeijsel van Koninglijk e bevelen worden aangemerkt',294 aldus Du Bus in 

navolgingg van Willem I in zijn mededeling van 29 november  1825 en van Elout in zijn rapport van 1 

aprill  1826. Dat dit niet uit 'de aard van de regeringsvorm', maar  uit de Koninklijk e mededeling van 29 

novemberr  1825 volgt dat ministeriele aanschrijvingen per  definitie uitvloeisel zijn van Koninklijk e 

bevelen,, is al eerder  opgemerkt In ieder  geval bevestigen artikel 15 Rr  1827 en Du Bus' toelichting dat 

dee door  het conflict Elout - Van der  Capellen veranderde relatie tussen de minister  en de gouverneur-

generaall  is opgenomen in het staatsrecht voor  Nederlands-Indie. 

All  met al zijn de formuleringen over  de verdeling van regelgevende bevoegdheden en over  de verhou-

dingg tussen de Koning en de Indische regering in de artikelen 15 en 16 Rr  1827 niet veel veranderd ten 

opzichtee van het Regeringsreglement van 1818. De veranderingen die zijn gemaakt, zijn het gevolg van 

hett  conflict Elout - Van der  Capellen. Zij  dienen beide kwesties te verhelderen en daarnaast de veran-

Coolhaas,, p. 206. 
Mijc rr  (1848), p. 434. 
Coolhaas,, p. 209. Mij n cursivering. 
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derdee relatie tussen de minister  en de gouverneur-generaal te tonen. 

Anderee artikelen in het Regeringsreglement van 1827 dienen dezelfde doelen. Het Regeringsregle-

mentt  van 1827 onderscheidt zich vooral daarin van dat van 1818 doordat sommige bevoegdheden van 

dee gouverneur-generaal (in Rade) of aan grotere controle vanuit Nederland onderworpen zijn, of aan de 

Koningg zijn overgedragen. Zo bepaalt artikel 76 Rr  1827 dat geen algemene landbelastingen in 

Nederlands-Indiè**  mogen worden geheven 'dan op uitdrukkelijke n last van den Gouverneur  Generaal in 

Rade,, na voorafgaande autorisatie des Konings', waar  artikel 74 Rr  1818 slechts bepaalde dat geen 

belastingenn in Nederlands-Indtë mogen worden geheven 'dan op uitdrukkelijke n last of goedkeuring 

vann den Gouverneur  Generaal in Rade'.29S En artikel 17 Rr  1827 draagt, in overeenstemming met het 

KBB van 3 april 1825, nr. 89, de bevoegdheid tot het vaststellen van vijfjarig e begrotingen van inkom-

stenn en uitgaven op aan de Koning, waar  artikel 17 Rr  1818 het regelen van de jaarlijks e begroting van 

inkomstenn en uitgaven overliet aan de gouverneur-generaal in Rade.296 

Dezee artikelen zijn illustraties van het verlangen in Nederland naar  een korter  aangelijnde Indische 

regering,, maar  leveren geen wezenlijk verschil op tussen het Regeringsreglement van 1827 en zijn 

voorganger.. Dat dit blijk t ook uit het feit dat er  in het Regeringsreglement van 1827 veel artikelen 

blijvenn staan die bepalen dat bepaalde belangrijke kwesties door  de gouverneur-generaal in Rade 

geregeldd moeten worden, zonder  aan te geven hoe precies (18 en 19 Rr  1827). Ook zijn er  artikelen die 

opdrachtt  geven tot het vaststellen van procesrecht of tot het nader  regelen van het binnenlands bestuur 

zonderr  te bepalen wie die regelgeving vaststelt, daarmee in ieder  geval de mogelijkheid openlatend dat 

dezee kwesties door  de Indische regering geregeld worden (zie bijvoorbeeld 53, 55, 62, 72 Rr  1827). 

Zekerr  voor  de eerste categorie artikelen geldt dat de gedachte dat bepaalde onderwerpen het beste door 

regelgeverss ter  plaatse geregeld kunnen worden daarmee niet verdwijnt ; zij  het natuurlij k met het 

voorbehoudd dat de Koning over  die onderwerpen bevelen kan blijven geven, of de onderwerpen zelf 

kann regelen. 

Tott  slot van de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van organen in Nederlands-Indië 

moett  hier  nog worden gewezen op artikel 26 Rr  1827: 

26.. De Gouverneur  Generaal heeft het oppertoezigt over  en regelt alle dagelijksche voorvallen en 
aangelegenhedenn betreffende de Algemeene Regeering, achtervolgens de bepalingen van dit regle-
ment,, en door  den Koning gesanctioneerde en te maken wetten en verordeningen.297 

Nett  als artikel 1 leg 1815 en artikel 26 Rr  1818 draagt dit artikel de gouverneur-generaal de 'uitvoering 

2999 Mijer  (1848), p. 451 en 417. Een soortgelijke inperking van de bevoegdheden van de gouverneur-generaal 
inn Rade is onder  meer  te vinden in de artikelen 20,21 en 24 Rr  1827 (in vergelijking met de artikelen 20, 21 en 
244 Rr  1818). 

2966 Zie Mijer  (1848), p. 435 en 404. Een soortgelijke overdracht van bevoegdheden is te vinden in artikel 19 
Rrr  1827 (in vergelijking met artikel 19 Rr  1818). 

297Mijer(1848),p.439. . 
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inn engeren zin' op,29*  zodat hij  buiten de raden van Indtë om, nadere regelgeving van ondergeschikte 

aardd zal kunnen vaststellen. 

Opp basis van het voorgaande kan het Regeringsreglement van 1827 het best getypeerd worden als een 

onderr  invloed van het conflict Elout - Van der  Capellen herschreven en verbeterde versie van het 

Regeringsreglementt  van 1818. Het voegt daarbuiten geen nieuwe elementen toe aan het staatsrecht voor 

Nederlands-lndie,, zodat het theoretische belang ervan voor  dit staatsrecht niet groot is. 

Hett  praktische belang van het Regeringsreglement van 1827 is evenmin groot. Het reglement heeft 

nooitt  meer  dan voorlopige gelding gehad. Tijdens zijn verblij f in Nederlands-lndie van 1826 tot 1830 is 

Duu Bus commissaris-generaal gebleven, zodat het Regeringsreglement in die periode niet wordt 

toegepastt  Het is immers geschreven voor  de situatie waarin er  een gouverneur-generaal in Nederlands-

lndiee is, en die situatie doet zich pas weer  voor  vanaf januari 1830, als gouverneur-generaal Van den 

Boschh in Batavia aankomt. Deze gouverneur-generaal neemt echter  een nieuw door  de Koning vastge-

steldd reglement met zich mee, het Regeringsreglement van 1830. 

PositiePositie van de commissaris-generaal en regelgevende activiteiten 

Zoalss vermeld is Du Bus als commissaris-generaal naar  Nederlands-lndie gezonden. Zij n bevoegdhe-

den,, onder  meer  op het terrein van het vaststellen van regelgeving voor  Nederlands-lndie, vallen af te 

leidenn uit de artikelen 2 en 59 leg 1825. Deze artikelen luiden: 

2.. Ten einde den Kommissaris Generaal in staat te stellen, om alle bestaande afwijkingen, te doen 
herstellen,, en verder  zoodanige maatregelen te nemen, als het vereenigd belang van Nederland en 
Nederlandsenn Indie mogt komen te vorderen, wordt aan denzelven, de macht verleend, om, behoudens 
zijnezijne verantwoordelijkheid en de hem te geven bepaalde voorschriften, al datgene te verrigten, wat 
doordoor Ons zelf, op de plaats zijnde, zoude kunnen worden verrigt. 
59.. De Kommissaris Generaal zal omtrent alle zaken, niet in deze of nadere instruktien voorkomende, 
handelen,, zoo als hij  naar  gelang van de omstandigheden, en naar  zijne gemoedelijke overtuiging, zal 
vermeenenn te behooren, in het algemeen in het oog houdende, dat alle beslissingen, welke in aanra-
kingking komen met die beginselen van beheer, en met die inrigtingen, over welke sedert vele jaren groote 
verscheidenheidverscheidenheid van gevoelen heeft bestaan, zoveel doenlijk aan Ons behooren te worden overgelaten 
O-).299 9 

Dee commissaris-generaal heeft met andere woorden wel uitgebreide, maar  geen onbegrensde (regelge-

vende)) bevoegdheden. Hij  mag alles doen wat de Koning ter plaatse zou mogen doen, maar  hij  moet 

daarbijj  rekening houden met de bevelen van de Koning en mag niet op eigen initiatie f beslissingen 

nemenn die raken aan algemene beginselen van beheer  en aan een eventueel andere wijze van exploitatie 

vann Nederlands-lndie.300 Zo heeft de taakverdeling tussen de Koning en commissaris-generaal Du Bus 

Oranje,, p. 219. 
Coolhaas,p.. 140-1. 
Ziee ook Van der  Wijck (1866), p. 6-7. 
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meerr weg van de taakverdeling tussen de Koning en de gouverneur-generaal in het Regeringsreglement 

vann 1827 dan de formulering van artikel 2 leg 1825 zou doen verwachten. 

Hoee dit ook zij, de commissaris-generaal heeft uitgebreide regelgevende bevoegdheden. Toch is hij 

gedurendee zijn verblijf in Nederlands-Indië niet de enige aldaar met regelgevende bevoegdheden, ook 

dee Indische regering heeft bevoegdheden op dit terrein. Gedurende Du Bus' bewind bestaat de Indische 

regeringg - althans in theorie - uit een luitenant-gouverneur-generaal (een ambt genoemd in artikel 3 Rr 

1818)) en vier raden van Indië.301 Haar bevoegdheden blijken uit de open brief die Du Bus bij zijn 

aankomstt in Nederlands-Indië aan de Indische regering overhandigt en waarin onder meer te lezen valt 

datt de Koning verlangt 

datt de regeering van Nederlandsen Indie zal blijven in de uitoefening van het dagelijksch bestuur, 
onderr zoodanige wijzigingen en voorschriften, als Onzentwege door Onzen Commissaris Generaal 
zullenn worden vastgesteld.302 

Hoewell  geen sprake is van een nauwkeurige afbakening en Du Bus in de eerste drie jaren van zijn 

bewindd aan alle delen van het bestuur deelneemt, blijkt uit het Staatsblad van Nederlands-Indië wel dat 

onderr de uitoefening van het dagelijks bestuur ook het vaststellen van regelgeving van ondergeschikt 

belangg valt, in het kader van uitvoering. Zo vaardigt de Indische regering onder meer bepalingen uit 

overr het weer in dienst stellen van gepensioneerde inlanders (SNI1827, nr. 31), stelt ze een verbod vast 

opp het slachten van 'wijfjes buffels' (SNI 1828, nr. 6) en stelt ze bepalingen vast omtrent het frankeren 

vann brieven (SNI 1828, nr. 94). Meer in het algemeen laat de Indische regering zich niet onbetuigd in 

hett uitoefenen van het dagelijks bestuur: van de ruim 400 besluiten die in de jaren 1826-1830 in het 

Staatsbladd van Nederlands-Indië te vinden zijn, zijn 120 afkomstig van de Indische regering. 

Dee grote meerderheid van de besluiten is echter afkomstig van de commissaris-generaal, bijna 300. 

Veell  van die besluiten zijn bezuinigingsmaatregelen, maar onder de besluiten van de commissaris-

generaall  is ook belangrijke regelgeving te vinden, zoals het vaststellen van bepalingen over de invoe-

ringg van een nieuw muntstelsel voor Nederlands-Indië (SNI 1826, nr. 7; de gronden waarop het oude 

muntstelsell  moet worden vervangen zijn voorgeschreven in een geheim KB van 12 september 1825), 

overr de organisatie van dee rechterlijke macht (SNI 1826, nr. 57), over het verblijf en landbezit op Java 

enn de verhuring van landen in de Javaanse vorstenlanden (SNI 1827, nr. 53; hiermee zijn Van der 

Capellenss maatregelen die de vestiging van Europese landbouwers tegengaan ingetrokken), het vaststel-

lenn van een reglement voor de behandeling van inlanders en daarmee gelijkstaande personen, tot 

3011 Zie ook Van der Wijck (1866), p. 7. In de praktijk is luitenant-gouverneur-generaal De Koek vanaf maart 
18266 zozeer verwikkeld in de Java-oorlog dat hij zich met andere regeringszaken nauwelijks nog bezighoudt; hij 
bevindtt zich dan in de Vorstenlanden. Eerst zijn er vier raden van Indie, later twee raden en twee waarnemende 
raden,, nog later twee raden en één waarnemende raad. Zie Van der Wijck (1866), p. 12-8. Luitenant-generaal De 
Koekk was bij KB van 8 mei 1822, nr. 68 benoemd tot luitenant-gouverneur [sic] van Nederlands-Indië. Tijdens 
hett bewind van Du Bus droeg hij de juiste titel van luitenant-gouverneur-generaal. 

302302 SNI 1826, nr. 5. 
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dwangarbeidd veroordeeld (SNI1828, nr. 16) en het vaststellen van een politiereglement voor de stad en 

voorstedenn van Soerabaja (SNI 1829, nr. 8). 

Nett als in de voorgaande periodes zijn in het Staatsblad van Nederlands-Indie*  weinig Koninklijke 

besluitenn te vinden, ruim tien op een totaal van ruim 400 besluiten in de jaren 1826-1830. De Konink-

lijk ee besluiten gaan vaak over handelskwesties: zo wordt bij KB van 25 april 1828 Riouw tot vrijhaven 

verklaardd vanaf 1 januari 1829 (SNI 1828, nr. 68). Daarnaast is er een KB van 5 oktober 1828 dat gaat 

overr de traktementen van 'christenleeraren' (SNI 1829, nr. 17). Het lijk t hier niet om erg belangrijke 

kwestiess te gaan. Toch moet de rol van de Koning in deze periode niet onderschat worden. 

Zojuistt is al gebleken dat de gronden van het door de commissaris-generaal vastgestelde muntstelsel 

inn een KB zijn vastgelegd. Verder kan worden gewezen op het feit dat de vestiging van een particuliere 

bankk te Batavia en de vaststelling van een octrooi en een reglement van die bank, de 'Javasche bank', 

doorr Du Bus (SNI 1827, nr. 111) geschiedt naar aanleiding van een uitdrukkelijke machtiging van de 

Koning.. Het zijn voorbeelden die erop wijzen dat er inderdaad sprake is van een Indische regering die 

strakkerr aan de lijn wordt gehouden dan voorheen en die ook beter zijn plaats kent en wil kennen dan 

voorheen,, in de periode-Van der Capellen. 

3.4.44 Het Regeringsreglement van 1830 en de bijbehorende Instructies 

Opp 5 maart 1828 stuurt Du Bus zijn provisionele Regeringsreglement met een begeleidend schrijven 

naarr Nederland, waar het op 27 september 1828 in behandeling wordt genomen. De behandeling leidt 

ertoee dat Baud wordt opgedragen een nieuw reglement op te stellen. Bij het opstellen daarvan voert 

Baudd nauw overleg met Van der Bosch, de man van het cultuurstetsel, die op 16 oktober 1828 door de 

Koningg tot gouverneur-generaal is benoemd. Op 25 maart 1829 stuurt Baud een concept-Regeringsre-

glementt en een concept-Instructie voor de Hoge Regering van Nederlands-Indiè*  naar Elout, vergezeld 

vann een korte nota. Overleg tussen Baud en Elout over beide concepten volgt, waarna de beide stukken 

lichtlicht gewijzigd naar Van den Bosch worden gezonden. 

Vann den Bosch zendt op 16 april 1829 een nota over beide stukken aan de Koning. In die nota 

verzoektt hij ook om een Instructie voor de gouverneur-generaal, met daarin de hoofdbeginselen van het 

doorr de gouverneur-generaal te volgen beleid. Mondeling overleg tussen Elout, Baud en Van den 

Boschh volgt, wat leidt tot nadere veranderingen in beide concepten in de geest van Van den Bosch (en 

Baud)) en tot het opstellen van een concept-Instructie voor de gouverneur-generaal. Op 1 mei 1829 dient 

Eloutt het gewijzigd concept-Regeringsreglement en de gewijzigde concept-Instructie voor de Hoge 

Regeringg in bij de Koning, vergezeld van een begeleidend rapport. De concept-Instructie voor de 

gouverneur-generaall  wordt op 6 mei 1829 door Elout ingediend, ook vergezeld van een begeleidend 

rapport.. Uit dat laatste rapport, en uit artikel 25 van de Instructie voor de gouverneur-generaal blijkt dat 

dezee Instructie een uitsluitend op Van den Bosch toepasselijke verzameling voorschriften is: 'een 
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persoonlijkee lastbrief voor den Gouverneur-Generaal Van den Bosch, en mitsdien, zonder Onze 

uitdrukkelijkee verklaring, niet toepasselijk op dengenen, die na hem met het Opperbewind in Neder-

landschh Indië zal bekleed worden'.303 

Dee Raad van State brengt op 12 mei 1829 advies uit over het concept-Regeringsreglement en de 

concept-Instructiee voor de Hoge Regering. Het advies zorgt voor veranderingen in de redactie van 

enkelee artikelen in beide concepten, waarna de Koning op 16 mei 1829 het Regeringsreglement, de 

Instructiee voor de Hoge Regering van Nederlands-Indiè*  en de bijzondere Instructie voor gouverneur-

generaall  Van den Bosch vaststelt. Minder dan twee weken later verzoekt Elout de Koning om ontslag 

alss minister van koloniën. Dit ontslag wordt hem per 1 oktober 1829 verleend, waarna Quarles van 

Uffordd waarnemend minister van koloniën wordt tot 1 januari 1830, de dag waarop Servais van 

Gobbelscnroijj  minister van (waterstaat, nationale nijverheid en) koloniën wordt304 

Vann den Bosch vertrekt op 24 juli 1829 naar Nederlands-Indië, met het Regeringsreglement, de 

Instructiee voor de Hoge Regering en de bijzondere Instructie voor de gouverneur-generaal. Hij komt op 

22 januari 1830 in Batavia aan en treedt vanaf 16 januari 1830 op als gouverneur-generaal (SNI 1830, 

nr.. 8). Op 19 januari 1830 kondigt hij het in mei 1829 vastgestelde Regeringsreglement af (SNI 1830, 

nr.. 10), dat naar de datum van afkondiging meestal het Regeringsreglement van 1830 wordt genoemd. 

Dee Instructie voor de Hoge Regering en de bijzondere Instructie voor gouverneur-generaal Van den 

Boschh blijven geheim.305 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Inn de periode van het opstellen van het Regeringsreglement van 1830 geldt als vanouds de combinatie 

vann de profijt-idee en de zorg voor de inlander. Zo bepaalt artikel 30 Ihr 1829 dat de Indische regering 

haarr bijzondere aandacht moet vestigen op de voorwaarden waarop de Javanen de bij hen in gebruik 

zijndee gouvernementsgronden bebouwen. Daarbij moet door de regering worden gelet 'aan den eenen 

kantt op de tevredenheid en de welvaart der inlandsche bevolking, en aan den anderen kant op de meest 

krachtigee vermeerdering van den producten voor den Europeeschen handel'.306 Verder bevat het 

Regeringsreglementt van 1830 weer verschillende artikelen ter bescherming van de inheemse bevolking. 

Hett belangrijkste daarvan is artikel 112 Rr 1830, dat vrijwel gelijk is aan artikel 113 Rr 1827, en 

3033 Knibbe, (Bronnen) p. 66. 
3044 JJ. Quarles van Ufford (1788-1855) is secretaris-generaal van het ministerie van marine en koloniën 

(1825-1829,, 1840-1842) en waarnemend minister van marine en koloniën in 1829. De 'Zuidnederlander' P.L.J. 
Servaiss van Gobbelschroij (1784-1850) is minister van binnenlandse zaken, onderwijs en waterstaat (1825-1829) 
enn minister van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën in 1830. 

3055 Zie Coolhaas, p. 92-106, 156-60 en 162-447, en Knibbe, p. 58-74, (Bronnen) p. 11^4, (Bronnen) p. 50-
66,, en (Bijlagen) p. XL-L voor een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 

3066 Knibbe, (Bronnen) p. 57. 
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bepaaltt  dat de inlandse bevolking de bijzondere bescherming van de regering geniet 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Tenn opzichte van het Regeringreglement van 1827 biedt het Regeringsreglement van 1830 inhoudelijk 

weinigg nieuws inzake de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. Het belangrijkste 

verschill  is er  een van vorm: enkele aspecten van deze onderwerpen die waren opgenomen in het 

Regeringsreglementt  van 1827, staan niet meer  in het Regeringsreglement van 1830, maar  in de geheime 

Instructi ee voor  de Hoge Regering van Nederlands-Indië van 1829. In verband hiermee kunnen twee 

vragenn worden gesteld: waarom de overheveling van sommige bepalingen naar  de Instructie, en 

waaromm is de Instructi e geheim? 

Hett  antwoord op de eerste vraag bestaat uit twee elkaar  aanvullende redenen. De eerste is afkomstig 

vann Baud en luidt 'dat het Regerings Reglement slechts moet inhouden, al wat publiek behoort te zijn, 

voorr  der  ingezetenen en ambtenaren gerustheid (...) en dat alle voorschriften, die de Koning aan de 

Indischee regering geven zal, en die in Indië bij  niemand dan bij  haar  behoeven bekend te zijn het 

eigenaardigstt  kunnen worden vervat in eene Instructie, niet voor  publicatie bestemd'.307 De tweede, 

benadruktt  door  Van den Bosch en Elout, is dat een Regeringsreglement, dat voor  Nederlands-Indië Mn 

velee opzigten zijn zal, wat de Grondwet voor  het moederland is',30*  slechts bepalingen behoort te 

bevattenn die maar  zelden aan verandering onderhevig zullen zijn en niet al te veel in details hoort te 

treden.. Bepalingen die betrekking hebben op de wijze van behandeling van de publieke zaken in de 

Indischee regering zijn aan verandering onderhevig en gaan niet over  de grote lijnen. Ze horen daarom 

eerderr  muis in een Instructi e dan in een Regeringsreglement. Een min of meer  onveranderlijk Rege-

ringsreglementt  verschaft bovendien het bestuur  in Nederlands-Indië 'eene zekere vastheid in zijn 

beginselen,, en aan het publiek wordt de hoogst mogelijke waarborg verschaft, dat het niet door  onop-

houdelijkee krenking in het systema van bestuur  in zijne belangen zal worden gekrenkt'.309 Met andere 

woorden::  het publiek hoeft niet alles te weten over  de werkwijze van en de verhoudingen binnen de 

Indischee regering, bovendien zijn veel van de bepalingen veranderlijk e detailkwesties die niet thuisho-

renn in een Regeringsreglement, dat toch een soort grondwet voor  Nederlands-Indië moet zijn, zowel 

voorr  de Indische regering als voor  de bevolking. 

Dee reden die Baud aandraagt is tegelijk een reden voor  het geheimhouden van de Instructie: het 

publiekk hoeft niet alles te weten. In zijn commentaar  op Bauds concept-Regeringsreglement verklaart 

3077 Knibbe, (Bronnen) p. 12; zie ook Coolhaas, p. 95. Bauds opmerking komt uit zijn nota aan Elout van 25 
maartt  1829, die bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1830 is genoemd. 

3011 Knibbe, (Bronnen) p. 21. Deze opmerking is van Elout en komt uit zijn rapport aan de Koning van 1 mei 
1829,, dat bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1830 is genoemd. 

3099 Knibbe, (Bronnen) p. 20, zie ook p. 21-4. 
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Eloutt  dat naar  zijn idee 'de instructie (...) niet geheim behoeft of behoort te zijn, en onder  onze Republi-

keinschee regeringsvormen waren alle instruction openbaar'.310 Baud geeft echter  niet toe. In zijn reactie 

opp Elouts commentaar  verklaart Baud dat het publiek niets te maken heeft met de kwesties die eerst in 

hett  Regeringsreglement, nu in de geheim te houden Instructi e staan: het bekend maken van sommige 

regelenn 'moet (...) niet verder  gaan, dan (...) noodzakelijk is; al het overige moet blijven tusschen den 

Souvereinn en zijnen vertegenwoordiger  in de Koloniën'.311 Volgens Coolhaas is Bauds achterliggende 

motieff  in deze dat met het onbekend houden van de Instructi e 'het ontzag voor  den Gouverneur 

Generaall  en den Raad, een der  grondpeilers van ons gezag, beter  bewaard bleef.312 Hoe dit ook zij , 

Eloutt  geeft na discussies met Baud en Van den Bosch toe: de Instructi e blijf t geheim. Ook latere 

Instructiess zullen geheim zijn. Het misschien wel bekendste voorbeeld is de voor  het volgende hoofd-

stukk relevante Instructi e voor  de gouverneur-generaal van 1855, die heeft gegolden tot 1926 en pas in 

19388 openbaar  is gemaakt. 

Dee samenstelling en bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste hoofdstuk 

vann het Regeringsreglement van 1830 ('Van den Gouverneur  Generaal en de Indische Regering'), dat 

dee artikelen 1-39 Rr  1830 beslaat, en in de Instructi e voor  de Hoge Regering. 

Nett  als in de Regeringsreglementen van 1815, 1818 en 1827 bestaat de Indische regering uit een 

gouverneur-generaall  en vier  raden van Indie, en mogen de raden geen nevenfuncties bekleden. Net als 

inn de Regeringsreglementen van 1818 en 1827 wordt de gouverneur-generaal de vertegenwoordiger  van 

dee Koning genoemd, aan wie raden van Indie worden toegevoegd (1,2 en 6 Rr  1830). De tweede alinea 

vann artikel 2 Rr  1827, over  adviserende leden, is verdwenen om redenen die zijn besproken bij  de 

behandelingg van het Regeringsreglement van 1827. De verhouding tussen de gouverneur-generaal en 

dee raden van Indië verandert evenmin. Artike l 9 Rr  1830 geeft de gouverneur-generaal de macht om in 

dee vergaderingen van de Indische regering tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen. De 

artikelenn 4 en 5 Dir  1829 bepalen dat bij  het staken van de stemmen de stem van de gouverneur-

generaall  beslissend is (artikel 4), en onder  welke omstandigheden de gouverneur-generaal bevoegd is 

tegenn het gevoelen van de meerderheid te beslissen, namelijk 'wanneer  hij  zulks oirbaar  voor  des 

Koningss dienst acht'  (artikel 5).313 

Inn zijn rapport van 1 mei 1829 merkt Elout op dat de bevoegdheid van de gouverneur-generaal om 

tegentegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen ervoor  zorgt dat er  niet sprake is van een collectieve 

verantwoordelijkheidd van de Indische regering aan de Koning, maar  van een persoonlijke verantwoor-

3,00 Coolhaas, p. 201. 
J""  Coolhaas, p. 213-4. Zie ook Coolhaas, p. 201,249,264-5 en 267. 
3122 Coolhaas, p. 97. 
3,33 Knibbe, (Bronnen) p. 52. Vrijwe l dezelfde formulering is te vinden in artikel 12 Rr  1827. 

202 2 



delijkheidd van de gouverneur-generaal aan de Koning: 

wantt  hij , als de magt hebbende, om tegen het gevoelen der  meerderheid te beslissen, blijf t meer 
bijzonderr  verantwoordelijk voor  alle maatregelen, ook voor  die welke met geheele overeenstemming 
vann den Raad van Indie worden genomen.114 

Doorr  deze bevoegdheid kan de gouverneur-generaal steeds handelen 

naarr  de inzigten van Uwe Majesteit, hetzij  (...) dat hij  die kenne uit bepaalde voorschriften, hetzij  dat 
hijj  die, bij  gevolgtrekking, afleide uit de algemeene strekking der  instructien, die hij  vóór  of na zijn 
vertrekk uit het moederland van Uwe Majesteit ontvangt311 

Ditt  alles is niet meer  dan logisch omdat de algemene regel is 

datt  de Gouverneur  Generaal moet zijn Uwer Majestehs vertegenwoordiger  in Nederlandsen IndiC 
[zoalss uitgedrukt in artikel 1 Rr  1830], en dat het hoogste gezag aldaar  door  hem bij  delegatie wordt 
uitgeoefend.316 6 

Hierui tt  volgt dat, hoewel de regelgevende bevoegdheid in Nederlands-Indie gezamenlijk wordt uitgeoe-

fendd door  de gouverneur-generaal en de raden van Indië, het overleg met de raden over  regelgeving 

tochh vooral dient om de gouverneur-generaal de zekerheid te geven 

datt  hij  omtrent alle voorvallende belangrijke zaken, de voorlichting zal hebben van de kennis en 
ondervinding,, die verondersteld wordt, in den boezem des Raads van Indie"  te berusten.317 

Eloutss opmerkingen tonen de duidelijk ondergeschikte positie van de raden van Indië ten opzichte van 

dee gouverneur-generaal. Bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1836 zal deze kwestie 

nogmaalss aan de orde komen, omdat daar  het bijna onvermijdelijk e gebeurt: de raden van Indië wordt 

hunn uitgeklede medeverordenende bevoegdheid ontnomen. 

Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in de artikelen 12 Rr  1830 

enn 17 Ihr  1829, haar  verhouding tot de Koning wordt behandeld in de artikelen 11 Rr  1830 en 16 Ihr 

1829.. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het Regeringsreglement van 1827 zijn er  niet. De 

gouverneur-generaall  in Rade mag, ten aanzien van al de delen van het bestuur  zodanige verordeningen 

enn bepalingen vaststellen als aan het beleid der  algemene regering kunnen bevorderlijk zijn. Die 

verordeningenn en bepalingen moeten in overeenstemming zijn met de gronden van het Regeringsregle-

mentt  van 1830 en met de door  of vanwege de Koning gegeven voorschriften (artikel 12 Rr  1830). De 

Indischee regering mag echter  geen bepalingen op eigen gezag invoeren die in betrekking staan 'met de 

algemeenee of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken, waarvan de volledige beoordeeling 

alleenn in Nederland kan plaats hebben (...). Omtrent al zulke onderwerpen zal de Hooge Regering 

3144 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
3155 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
3166 Knibbe, (Bronnen) p. 24. Mij n cursivering. 
3177 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
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intijd ss de noodige voorstellen aan het Departement van Koloniën inzenden, om door  hetzelve ter  Onzer 

kenniss te worden gebracht'  (artikel 17 Dir  1829).31'  Als het gaat om het vaststellen van regelgeving 

moett  tenslotte nog gewezen worden op artikel 29 Rr  1830 dat, vergelijkbaar  met artikel 26 Rr  1827, 

bepaalt: : 

29.. De Gouverneur  Generaal zorgt voor  de behoorlijke uitvoering der  besluiten van de Hooge Indische 
Regeringg en regelt alle dagelijksche voorvallen en aangelegenheden, het algemeen bestuur  betreffende, 
inn overeenstemming met dit Reglement en met de algemeene of bijzondere bevelen van wege den 
Koningg ontvangen.319 

Ditt  artikel maakt als zijn voorgangers, maar  voor  het eerst met zoveel woorden, de gouverneur-generaal 

tott  uitvoerder  van de besluiten van de Indische regering, zodat hij  buiten de raden van Indië om, nadere 

regelgevingg van ondergeschikte aard zal kunnen vaststellen.320 

Dee verhouding van de gouverneur-generaal en van de Indische regering als geheel tot de Koning 

blijf tt  vanzelfsprekend een ondergeschikte. De gouverneur-generaal is gehouden de bevelen hem door 

dee Koning of uit naam van de Koning toegezonden na te komen (11 Rr  1830), de Indische regering is 

gehoudenn de bevelen haar  'in Onzen naam' gezonden na te komen (16 Dir  1829).321 Daarnaast zijn er 

ookk de met artikel 13 Rr  1827 vergelijkbare artikelen 12 en 13 Ihr  1829 die de Indische regering 

verplichtenn elke drie maanden aan het departement van koloniën verslagen te zenden van het verhandel-

dee in haar  zittingen (12 Ihr  1829), en haar  verplichten met de meeste spoed in afzonderlijke brieven aan 

hett  departement van koloniën te berichten over  alle 'gewigtige gebeurtenissen en handelingen (...) om 

alzooo het bestuur  in het moederland in staat te stellen, om (...) waar  zulks noodig is met volledige 

kenniss te kunnen beslissen omtrent de maatregelen van voorziening, welke vereischt mogten worden' 

(133 Ihr  1829).322 

Uitt  het voorgaande blijk t dat de uitgangspunten over  de bevoegdheden van de Indische regering die 

tenn grondslag lagen aan de formulerin g van de artikelen over  deze onderwerpen in het Regeringsregle-

mentt  van 1827 niet veranderd zijn. Zoals bekend komen die uitgangspunten erop neer  dat bepaalde 

soortenn regelgeving alleen door  de Koning kunnen worden vastgesteld, dat de Indische regering in 

sterkeree mate dan voorheen aan de controle van de Koning is onderworpen, en dat de Indische regering 

dee ministeriële aanschrijvingen altij d moet beschouwen als afkomstig van de Koning. 

Inn het Regeringsreglement van 1830 als geheel komen vooral de eerste twee uitgangspunten mis-

schienn nog wel sterker  naar  voren dan in het Regeringsreglement van 1827. Zo gaven verschillende 

artikelenn in het Regeringsreglement van 1827 over  het vaststellen van procesrecht niet aan welke 

3,11 Knibbe, (Bronnen) p. 54. 
3199 Mijer  (1848), p. 473. 
320ZieCoolhaas,p.251. . 
3211 Knibbe, (Bronnen) p. 54. 
3222 Knibbe, (Bronnen), p. 53-4. 
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regelgeverr  dat recht zou vaststellen, daarmee de mogelijkheid openlatend dat de Indische regering die 

regelgeverr  zou zijn. Het Regeringsreglement van 1830 bepaalt echter  dat de Koning het procesrecht 

vaststelt,, bijvoorbeeld in de artikelen 44 en 46 Rr  1830.323 

Daarnaastt  wordt in het Regeringsreglement van 1830 vri j  vaak gebruik gemaakt van een figuur  die 

inn het Regeringsreglement van 1827 nog slechts sporadisch werd gebruikt (zie de artikelen 21 en 76 Rr 

1827).. Het gaat om de figuur  waarbij  de Indische regering regelgeving vaststelt 'ten gevolge van eene 

vooraff  verkregen koninklijk e magtiging' (57 Rr  1830), of regelgeving vaststelt die 'onderhevig [is] aan 

dee koninklijk e bekrachtiging' (87 Rr  1830).324 Deze figuur  doet enigszins denken aan de in het volgen-

dee hoofdstuk te bespreken 'kroonordonnantie'.323 

Nett  als zijn directe voorganger  is het Regeringsreglement van 1830 een onder  invloed van het conflict 

Eloutt  - Van der  Capellen herschreven en verbeterde versie van het Regeringsreglement van 1818. Wel 

maaktt  het in veel ruimere mate gebruik van Koninklijk e machtiging vooraf of Koninklijk e goedkeuring 

achteraff  bij  door  de Indische regering vastgestelde regelgeving. Dit kan echter  niet gezien worden als 

eenn belangrijke ontwikkeling in de theorie van het staatsrecht voor  Nederlands-Indië. Belangrijker  dan 

hett  Regeringsreglement van 1830 zelf zijn twee passages in Elouts rapport van 1 mei 1829, dat is 

geschrevenn als toelichting bij  het concept-Regeringsreglement en de concept-Instructie voor  de Hoge 

Regering.. De ene passage toont de positie van de Koning als opperbestuurder  bij  uitsluitin g en zegt in 

hett  verlengde daarvan iets over  de status van het Regeringsreglement, de andere passage omschrijft de 

relatiee tussen de Koning en de gouverneur-generaal die het gevolg is van de positie van de Koning als 

opperbestuurder. . 

Watt  betreft de eerste passage: de Regeringsreglementen van 1818 en 1827 kenden een artikel waarin 

dee Koning de mogelijkheid werd geboden een luitenant-gouvemeur-generaal te benoemen (artikel 3 Rr 

18188 en artikel 3 Rr  1827). Uit het Regeringsreglement van 1830 is dit artikel verdwenen, net als alle 

anderee artikelen die spreken over  de luitenant-gouverneur-generaal. Bij  de discussies tussen Elout, 

Baudd en Van den Bosch heeft Elout zich aanvankelijk verzet tegen het schrappen van deze artikelen. 

Hijj  heeft zijn verzet echter  opgegeven 

omm dat het Regeringsreglement slechts van verbindende kracht is voor  het Indische bestuur  en niet 
voorr  Uwe Majesteit, die hetzelve vaststelt; dat daarin dan ook geene bepalingen opgenomen behoeven 
tee worden, waardoor  Uwe Majesteit aan zichzelve wetten zou voorschrijven, en dat eindelijk de 

3233 Meer  in het algemeen kan worden opgemerkt dat de Regeringsreglementen van 1830 en 1836, anders dan 
hunn voorgangers en dan het Regeringsreglement van 1854, vrij  veel artikelen bevatten die nauwkeurig aangeven 
welkee regelgever  welk onderwerp dient te regelen. 

3244 Mijer  (1848), p. 479 en 486. Zie bijvoorbeeld ook de artikelen 17, 58, 72,82,85,88 en 119 Rr  1830. 
33""  Met wat goede wil kan gesteld worden dat de figuur  al te vinden is in artikel 21 Rr  1818. Wel wordt daar 

blijkenss Mijer  (1848), p. 404 slechts gesproken over  'zoodanige nadere goedkeuring als de Koning aan zich 
zoudezoude verkiezen te behouden1 (mijn cursivering): een facultatieve bevoegdheid. 
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weglatingg van de artikelen, die van eenen Luitenant Gouverneur [Generaal] spreken, voor Uwe 
Majesteitt in allen geval geen beletsel kan zijn, om in enkele gevallen, waarin de noodzakelijkheid 
daarvann wordt ingezien, een Luitenant Gouverneur [Generaal] aan de Indische Regering toe te 
voegen.326 6 

Hett is een duidelijke formulering van wat misschien wel het centrale kenmerk is van het staatsrecht 

voorr Nederlands-Indië in de periode 1816-1848: de Koning is als opperbestuurder bij uitsluiting vrij 

omm door hemzelf gemaakte regels te wijzigen. Voor die wijziging is hij niemand verantwoording 

schuldig.. Het Regeringsreglement bindt dan ook alleen de lagere regelgevers, niet de Koning zelf Dit 

maaktt willekeur in het opperbestuur over de koloniën mogelijk. 

Dee tweede passage is een al eerder geciteerde opmerking van Elout, die luidt dat de gouverneur-

generaall  de vertegenwoordiger van de Koning in Nederlands-Indië is en het hoogste gezag aldaar bij 

delegatiedelegatie uitoefent. Volgens de huidige inzichten is delegatie het overdragen van een bevoegdheid tot 

hett nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, waarna de 

deleganss de bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen.327 Van een dergelijke vorm van delegatie is in 

dee periode 1816-1848 echter geen sprake. De Koning is opperbestuurder bij uitsluiting en bezit in 

principee als enige regelgevende bevoegdheden over de koloniën. Deze bevoegdheden kan hij naar 

believenn overdragen aan anderen, in casu de Indische regering, maar hij kan die bevoegdheden ook 

weerr naar believen tot zich nemen. De delegatie waar Elout het in 1829 over heeft is er dan ook een 

waarbijj  de delegans (de Koning) de daden van de delegataris (de Indische regering) 'bestieren kan en 

bevoegdd blijf t zoo noodig zelf datgene te doen, waartoe hij aan zijn vertegenwoordiger mede de macht 

verleende'.32* * 

Dee praktijk van regelgeving onder het Regeringsreglement van 1830 zal niet hier worden weergegeven, 

maarr tegelijk met de weergave van de praktijk van regelgeving onder het Regeringsreglement van 1836. 

Dee reden om de eerstgenoemde praktijk pas daar te behandelen is gelegen in de hieronder te behande-

lenn ontstaansgeschiedenis van het Regeringsreglement van 1836. Die ontstaansgeschiedenis geeft 

namelijkk aanleiding om de jaren 1830-1836, de periode waarin het Regeringsreglement van 1830 van 

krachtt is geweest, in drie periodes onder te verdelen. 

3.4.55 Het Regeringsreglement van 1836 en de bijbehorende Instructies 

Zoalss gezegd treedt Van den Bosch vanaf januari 1830 op als gouverneur-generaal van Nederlands-

Indië.. Als zijn plannen tot een terugkeer naar 'het oude stelsel der voormalige Compagnie of dat der 

3266 Knibbe, (Bronnen) p. 27. Zie ook Coolhaas, p. 171-3. Blijkens Coolhaas, p. 96 sprak Elout in het concept-
rapportt over de luitenant-gouverneur-generaal, in de definitieve versie is 'generaal' ten onrechte doorgehaald. 

3277 Zie de artikelen 10:13 en 10:17 Awb. 
3288 LA. Nederburgh (1927), p. 33. 
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geforceerdee cultuur', 329 zoals uiteengezet in zijn rapport aan de Koning van 6 maart 1829, bekend 

wordenn bij  de overige leden van de Indische regering roepen ze vooral verzet op bij  de raad van Indië 

Merkus.3300 Merkus is dan ook, aldus Van den Bosch in een missive aan de minister  van koloniën van 4 

aprill  1830, een groot voorstander  van het regeringssysteem van Van der  Capellen, dat 'geheel gegrond 

[is]]  op het stelsel van vrijen handel, en onmiddellijk beheer  van den Javaan, zonder  tusschenkomst van 

Europeanen'.331 1 

Vanaff  eind april 1831 woont Van den Bosch de vergaderingen van de raden van Indië in principe 

niett  meer  bij . De raden overleggen en het resultaat wordt aan de gouverneur-generaal meegedeeld. 

Stemtt  hij  met dat resultaat in, dan wordt het besluit vastgesteld, stemt hij  er  niet mee in, dan wordt over 

dee zaak nader  overleg gevoerd in een vergadering onder  voorzitterschap van de gouverneur-generaal. 

Vann den Bosch wil, zo stelt hij  in een geheime missive aan de minister  van koloniën van 4 juni 1831, 

zoveell  mogelijk 'alle direkte aanraking met de leden der  regering vermijden. Diskussiën, wanneer  men 

vooruitt  weet of veronderstelt, dat er  een gedetermineerd opzet tot weerstreving bestaat, leiden tot niets, 

dann tot verbitterin g en tot vertraging in de afdoening van zaken'.332 

Daarnaastt  verzoekt Van den Bosch in zijn geheime missive van 4 juni 1831 om uitgebreidere 

bevoegdhedenn voor  zijn opvolger: 

Hett  hoofd des bestuurs (...) moet (...) zoo onafhankelijk mogelijk gemaakt worden van de medewer-
kingg eens raads, waarvan in de moeijelijke aangelegenheden, in welke hij  zich geplaatst ziet, geen 
gepastee en eenparige medewerking te verwachten is. Hij  kan het dagelijksch beloop der  zaken aan dien 
raadd overlaten; maar  alle besluiten moeten aan zijne bekrachtiging onderworpen zijn; hij  moet het regt 
bezitten,, om die te kunnen wijzigen en ter  uitvoering zijner  instrukti e of van de hem gegeven bevelen, 
geenszinss de medewerking der  raad behoeven.333 

Voorr  zichzelf verlangt Van den Bosch een dergelijke macht niet, tenzij  de Koning mocht 'oordelen, dat 

inn den tegenwoordigen toestand van zaken, niets, of althans zoo min mogelijk, aan het toeval behoort te 

wordenn prijsgegeven'.334 

Hett  verzoek om inperking van de macht van de raden van Indië leidt op 17 januari 1832 tot een 

openn brief van de Koning. Daarin wordt Van den Bosch benoemd tot commissaris-generaal, bekleed 

mett  de macht 

3299 Steyn Parvé, p. 313. De formulering is van Van den Bosch zelf, uit zijn advies van 6 maart 1829. 
3300 P. Merkus (1787-1844) is vanaf 1816 onder  meer  gouverneur  van de Molukse eilanden (1822-1828) en 

presidentt  van net Hoog Gerechtshof (1828-1829). Tussen 1829 en 1835 is hij  raad van Indië, waarna hij  naar 
Nederlandd gaat Na terugkeer in Nederlands-Indië is hij  lid van de Raad van Indië (1839-1840), vice-president 
vann de Raad van Indië en (vanaf 1841) waarnemend gouverneur-generaal (1840-1842) en gouverneur-generaal 
(1842-1844). . 

3311 S. van Deventer, deel II , p. 136. 
3322 S. van Deventer, deel n, p. 356. 
3333 S. van Deventer, deel n, p. 355. 
3MM  S. van Deventer, deel n, p. 357. 
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omm op eigen gezag verordeningen uit te vaardigen, al waren die ook strijdig met het, bij Ons besluit 
vann den 16den mei 1829 (...) vastgesteld reglement op het beleid der regering in Nederlandsen Indië [= 
hett Regeringsreglement van 1830] (...), en in het algemeen om, behoudens zijne verantwoordelijkheid 
aanaan Ons, alle zoodanige maatregelen daar te stellen, als hem, in overeenstemming met de hem van 
OnzentwegeOnzentwege gegeven, of nader te geven bevelen, oorbaar en doelmatig zullen voorkomen, en als Wij 
zelf,zelf, op de plaats zijnde, zouden kunnen nemen.335 

Alss commissaris-generaal mag Van den Bosch dus regelgeving vaststellen zonder in overleg te hoeven 

tredenn met de raden van Indie, die in deze situatie geen medeverordenende bevoegdheden meer hebben. 

Bijj  zeer vertrouwelijke missive van 28 januari 1832 deelt de minister van koloniën, in opdracht van de 

Koning,, Van den Bosch wel mee dat hij van de open brief alleen gebruik moet maken als de omstandig-

hedenn dit gebiedend vorderen. 

Opp 15 februari 1832 zendt Van den Bosch, in antwoord op een ministeriële missive van 27 augustus 

18311 waarbij de Koning hem verzoekt zo lang in Nederlands-Indie te blijven als de 'volvoering en 

volkomenn grondvesting' van het cultuurstelsel vereist,336 een kabinetssschrijven naar Nederland. Daarin 

verzoektt hij, op grond van zijn slechte gezondheid, om de zending naar Nederlands-Indiê*  van een 

luitenant-gouverneur-generaal,, bestemd om hem op te volgen. In reactie hierop staat de Koning eind 

jul ii  1832 toe dat Van den Bosch zijn functies neerlegt en terugkeert naar Nederland. Hij zal de Koning 

adviserenn over de wijze waarop het bewind over Nederlands-Indië voortaan behoort te worden gere-

geld.. Baud zal naar Java gaan om het opperbestuur in Nederlands-Indië ad interim over te nemen van 

Vann den Bosch. Bij zijn vertrek naar Nederland moet Van den Bosch hem installeren als gouverneur-

generaall  ad interim (geheime Koninklijke besluiten van 22 en 28 juli 1832). 

Baudd komt 11 januari 1833 aan in Batavia. In reactie op de wens van de Koning, uitgedrukt in de 

ministeriëlee missive van 27 augustus 1831, heeft Van den Bosch inmiddels besloten om nog tenminste 

eenjaarr in Nederlands-Indië te blijven. Hij aanvaardt op 27 juni 1833 de waardigheid van commissaris-

generaall  (SNI 1833, nr. 37) en benoemt op 2 juli 1833 Baud tot gouverneur-generaal ad interim (SNI 

1833,, nr. 38). Baud wordt belast met de dagelijkse werkzaamheden, Van den Bosch houdt zich bezig 

mett de financiën, het cultuurstelsel, de defensie en de buitenbezittingen. Op 11 augustus 1833 reist Van 

denn Bosch naar Sumatra, waar hij zich onder meer bezighoudt met het bestrijden van de Padri's en met 

hett regelen van de bestuursinrichting op Sumatra. Na terugkeer op Java op 13 november 1833 ontwerpt 

Vann den Bosch richtlijnen voor de toekomst, op het terrein van het cultuurstelsel en het opstellen van 

dee begroting. Op 31 januari 1834 legt hij de functie van commissaris-generaal neer. Hij vertrekt twee 

dagenn later naar Nederland, waar hij op 30 mei 1834 wordt benoemd tot minister van koloniën. 

Gouverneur-generaall  ad interim Baud woont, net als Van den Bosch eerder, de vergaderingen van 

dee raden van Indië zo min mogelijk bij. Voor de vaststelling van besluiten wordt dezelfde procedure als 

S.. van Deventer, deel II, p. 361. Mijn cursiveringen. Zie ook SNI 1833, nr. 37. 
S.. van Deventer, deel II, p. 482. 
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onderr  Van den Bosch gevolgd.337 In een brief van 9 april 1834 aan Clifford , waarnemend minister  van 

koloniënn tot 1 januari 1834,33*  schrijf t Baud dat hem in gesprekken met Van den Bosch is gebleken dat 

dezee de Raad van Indie - dit is voortaan de term die gebruikt wordt, ook in toekomstige Regeringsregle-

mentenn - tot een zuiver  adviserend college wil maken.339 Baud heeft in Van den Bosch' opdracht een 

concept-Regeringsreglementt  opgesteld, dat hij  als bijlage meezendt en dat de Raad van Indie inderdaad 

tott  een adviserend college maakt Als het stuk in Nederland wordt ontvangen, is Van den Bosch al 

ministerr  van koloniën. Hij  houdt het stuk onder  zich en brengt er  wijzigingen in aan, die onder  meer 

beogenn de gouverneur-generaal afhankelijker  te maken van de bevelen van de Koning. Op 27 oktober 

18355 stuurt Van den Bosch het gewijzigde concept met een rapport en een nota van toelichting naar  de 

Koning.. De Koning stuurt de stukken op 29 oktober  door  naar  de Raad van State, die er  op 22 januari 

18366 advies over  uitbrengt en zich in meerderheid uitspreekt tegen het voornemen om van de Raad van 

Indi ee een zuiver  adviserend college te maken. Van den Bosch blijf t echter  bij  dit voornemen, zo blijk t 

uitt  zijn rapport van 10 februari 1836 in reactie op het advies van de Raad van State. 

Opp 12 februari 1836 deelt de Koning minister  Van den Bosch mee dat hij  instemt met diens uit-

gangspunt,, en daarom ook met het gewijzigde concept. Wel verlangt hij  enkele nadere wijzigingen in 

hett  concept. Van den Bosch brengt die wijzigingen aan en stuurt het concept op 18 februari 1836 aan 

dee Koning, die het op 20 februari 1836 vaststelt als het Regeringsreglement van 1836. Van den Bosch' 

regelgevendee activiteiten zijn hiermee nog niet ten einde. Op 26 maart 1836 dient hij  bij  de Koning een 

concept-Instructiee voor  de gouverneur-generaal en een concept-Instructie voor  de Raad van Nederlands-

Indi ee in, die ongewijzigd door  de Koning worden vastgesteld. De stukken worden naar  Nederlands-

Indi ee gezonden waar  De Eerens, gouverneur-generaal vanaf 29 februari 1836 (SNI  1836, nr. 22), het 

Regeringsreglementt  van 1836 afkondigt op 26 september  1836 (SNI  1836, nr. 48).340 De beide Instruc-

tiess blijven geheim.341 

3377 Dit gebeurt ook na Van den Bosch' vertrek, door  diens missive van 30 januari 1834, nr. 99a. Het geheime 
KBB van 28 jul i 1832 had Van den Bosch de bevoegdheid gegeven Baud aanwijzingen te geven over  sommige 
aangelegenheden,, bij  wijze van additionele instructie. Van den Bosch heeft dat onder  meer  bij  deze missive 
gedaan. . 

"**  G.G. Cliffor d (1779-1847) is advocaat (1802-1824), lid van de Tweede Kamer (1824-1830), minister  van 
koloniënn ad interim (1830-1834) en minster  van staat en lid van de Eerste Kamer (1834-1847). 

3399 De Regeringsreglementen spreken dus tot 1836 over  personen, de 'raden van (Nederlands-)Indie'; en vanaf 
18366 over  een college, de 'Raad van Nederlands-Indie'. 

3400 DJ. de Eerens (1781-1840) vervult verschillende militair e functies tijdens de Bataafse Republiek, het 
Koninkrij kk  Holland en het Keizerrij k Frankrijk . Ten tijde van het Koninkrij k der  Nederlanden is hij  onder  meer 
luitenant-generaall  (1826-1829), directeur-generaal van oorlog (1829-1834), luitenant-gouverneur-generaal 
(1834-1836)) en gouverneur-generaal (1836-1840). 

3411 Zie Knibbe, p. 106-14, (Bronnen) p. 83-209, Westendorp Boerma (1950), p. 113-25 en S. van Deventer, 
deell  H, p. 134-9, 307-10, 350-66, 482-92, 607-19, 772-4 en deel III , p. 14-21 voor  een uitgebreidere weergave 
vann het voorgaande. 
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VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Inn de periode van het opstellen van het Regeringsreglement van 1836 geldt als vanouds de combinatie 

vann de profijt-ide e en de zorg voor  de inlander. Zo bepaalt artikel 41 Igg 1836 dat de gouverneur-

generaall  zijn bijzondere aandacht moet vestigen op de voorwaarden waarop de Javanen de bij  hen in 

gebruikk  zijnde gouvernementsgronden bebouwen. Daarbij  moet worden gelet 'aan den eenen kant op de 

tevredenheidd en de welvaart der  inlandsche bevolking en aan den anderen kant, op de meest krachtige 

vermeerderingg van producten voor  de Europische markt'. 342 Verder  bevat het Regeringsreglement van 

18366 weer  verschillende artikelen ter  bescherming van de inheemse bevolking. Het belangrijkste 

daarvann is artikel 98 Rr  1836, dat vrijwe l gelijk is aan artikel 112 Rr  1830, en bepaalt dat de inlandse 

bevolkingg de bijzondere bescherming van de regering geniet. 

Dee inmiddels overbekende combinatie komt ook voor  in een vri j  bekende passage uit een brief van 

Vann den Bosch aan Baud van 4 jun i 1831, die hier  echter  vooral om een andere reden genoemd wordt. 

Dezee passage luidt : 

Indi ee is een Nederlandsen wingewest, de bevolking moet met billijkhei d en regtvaardigheid worden 
bestuurd::  dat is, men moet geenen inbreuk maken op hare huishoudelijke noch godsdienstige inrig-
tingen,tingen, haar  tegen alle mishandelingen beschermen, en zoveel mogelijk naar hare eigen begrippen 
besturen,besturen, maar  voor  het overige moeten de belangen van deze landen geheel ondergeschikt zijn aan 
diee des Moederlands. 
Ziedaarr  mijns inziens het systema dat op den voorgrond moet worden gesteld; kende ik een ander  om 
denn Javaan gelukkiger  te maken, ik zoude het voorstaan, maar  alles wat ik zie en ondervind overtuigt 
mij ,, dat er geen grooter ongeluk is dan zich tegen wil en dank een geluk of hetgeen een ander in ons 
belangbelang als zoodanig verkiest voor te stellen, opgedrongen te zien.343 

Volgenss Van den Bosch brengt billij k en rechtvaardig besturen van de inheemse bevolking met zich 

meee dat die bevolking niet wordt verwesterd, maar  onder  haar  eigen cultuur  blijf t leven. Dit is naar  zijn 

ideee een van de grote fouten van het door  Van der  Capellen (en Merkus) voorgestane systeem geweest: 

dee poging de inheemse landbouwers tot het produceren voor  de Europese markt te bewegen bracht de 

noodzaakk tot een zekere verwestersing van de inheemse bevolking met zich mee. Van den Bosch verzet 

zichh hiertegen: 

Ikk  voor  mij  ben van gevoelen, dat gelijk geen nieuw godsdienstig stelsel aan eenig volk behoort 
opgedrongenn te worden, maar  aan ieder  de vrijhei d moet worden gelaten, om óf bij  het bestaande te 
blijven,, óf tot een ander  over  te gaan, dat hem beter  schijnt en met de maatschappelijke orde bestaan-
baarr  is, ook even zoo, het gezag van het gouvernement geen inbreuk behoort te maken, op de burger-
lijk ee instellingen eener  natie, althans niet vóór  zij  de begeerte daartoe, op eene verstaanbare wijze, 
heeftt  aan den dag gelegd; en dan nog alleen, indien de verlangde verordeningen bestaanbaar  zijn met 
dee regten van allen en met de pligten van het bestuur. 
Datt  dit nu de Javaan wel niet is geraadpleegd, bij  het invoeren van het (...) stelsel [van Van der 
Capellen],, behoeft zeker  geen betoog. Men heeft voor  hemm beslist: wat geluk is, en onder  welken vorm 
enn wijze van bestuur, hij  dat geluk deelachtig worden kan; en daarbij  even weinig zijne neigingen, 
burgerlijk ee instellingen, als de regten der  onderscheiden volksstanden geraadpleegd, ja, (...) die 

Knibbe,, (Bronnen) p. 198. 

Westendorpp Boerma (1956), deel I, p. 93. Mij n cursiveringen. 
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dikwerff  op eene wijze geschonden, die maar  al te zeer  aantoont,, tot welke vermetele en onregtvaardige 
maatregelen,, stelselzucht vervoeren kan.344 

Inn hoeverre Van den Bosch' kritie k op Van der  Capellens stelsel terecht is, zal hier  niet worden onder-

zocht.. Waar  het om gaat is dat er  hier  sprake is van een heel ander  uitgangspunt over  de relatie tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië dan in de periode 1814-1830. Het oudere uitgangspunt komt duidelijk 

naarr  voren uit het eerder  behandelde advies van de Raad van State van 6 december  1814, dat juist had 

gesteldd dat de enige manier  om het lot van de inheemse bevolking te verbeteren was gelegen in het 

brekenn met de inlandse zeden en gewoonten. Van den Bosch keert weer  terug naar  de in het ontwerp-

Charterr  van 1803, het Charter  van 1804 en het Regeringsreglement van 1806 uitgedrukte opvatting. In 

dezee stukken werd bepaald dat de inheemse zeden en gewoonten in stand gehouden moeten worden. 

Inn de volgende hoofdstukken zal blijken dat de vraag of de inheemse bevolking haar  eigen zeden en 

gewoontenn moeten worden gelaten of dat juist gestreefd moet worden naar  verwestersing van de 

inheemsee bevolking tot 1942 een centrale rol zal Wijven spelen in het Nederlandse koloniale beleid en 

hett  Nederlandse koloniale denken. 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling van de Raad van Indië, de bevoegdheden van de gouverneur-generaal en de Raad van 

Indië,, en de verhouding van de gouverneur-generaal tot de Koning worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1836, getiteld *Van den Gouverneur  Generaal en den Raad 

vann Nederlandsen indië', dat de artikelen 1-31 Rr  1836 beslaat, in de Instructi e voor  de gouverneur-

generaall  van 1836 en in de Instructi e voor  de Raad van Nederlands-Indië van 1836. Allereerst kan 

wordenn gewezen op de volgende artikelen in het Regeringsreglement: 

1.. Het hoogste gezag in Nederlandsen Indie, wordt van wege en in naam des Konings, uitgeoefend 
doorr  den Gouverneur  Generaal (...). Een ieder, die zich aldaar  bevindt (...) moet den Gouverneur 
Generaall  (...) erkennen als des Konings vertegenwoordiger. 
2.. Aan den Gouverneur  Generaal (...) wordt toegevoegd een adviserende Raad, te zamengesteld uit 
eenen,, door  den Koning te benoemen Vice-President en vier  Leden (...). De Raad voert den naam van 
RaadRaad van Nederlandsch Indië, en zal steeds door  den Gouverneur  Generaal (...), zoo dikwijl s deze 
zulkss mogt raadzaam oordelen, kunnen worden gepresideerd.343 

Alss vanouds oefent de gouverneur-generaal het hoogste gezag in Nederlands-Indië uit, maar  de positie 

vann de Raad van Indië is veranderd. Zoals hierboven gebleken, is de Raad een adviserend lichaam 

geworden.. Verder  bestaat de Raad niet meer  uit vier  leden, maar  uit een vice-president en vier  leden. 

Hoewell  de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft de vergaderingen van de Raad voor  te zitten (zie 

ookk 10 Igg 1836 en 2 Irn i 1836), zal normaliter  de vice-president de vergaderingen van de Raad van 

S.. van Deventer, deel IL  p. 228. Uit een nota van Van den Bosch aan de raden van Indië van 8 maart 1831. 
Mijerr  (1848), p. 497-8. 
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Indiee voorzitten (3 Irni 1S36). De leden van de Raad van Indië mogen als voorheen geen andere vaste 

bedieningenn bekleden: het zou de objectiviteit van hun advies in gevaar kunnen brengen (8 Rr 1836; zie 

200 Irni 1836 voor een uitzondering op deze regel). 

Dee invoering van het ambt van vice-president hangt samen met de veranderde functie van de Raad 

vann Indië. In Bauds concept-Regeringsreglement en in Van den Bosch' aangepaste versie was bepaald 

datt de Raad van Indië zou bestaan uit een president en vier leden. De president zou de vergaderingen 

vann de Raad normaliter moeten voorzitten. De Raad zou een president moeten krijgen omdat hij 

'blotelijkk [moet] zijn een adviserend kollegie, met soortgelijke attribution als aan den Raad van State, in 

hett Moederland zijn toegekend'.346 Uiteindelijk is op aandrang van de Koning de term 'president' 

vervangenn door 'vice-president' omdat de gouverneur-generaal 'zich de bevoegdheid moet voorhouden, 

omm telkens wanneer hij zulks raadzaam mogt oordeelen de vergaderingen van den Raad van Indien te 

presideeren'.3477 Aan de oorspronkelijke beweegreden doet dit echter weinig af, al helemaal niet als 

bedachtt wordt dat de Raad van State van 1814 af op grond van een 'Provisionele Instructie voor de 

Raadd van State' ook een vice-president heeft, die de dagelijkse leiding der zaken heeft.348 

Dee veranderde positie van de Raad van Nederlands-Indië heeft grote gevolgen voor de artikelen in 

hett Regeringsreglement en de Instructies van 1836 over de verhouding tussen de gouverneur-generaal 

enn de Raad. De artikelen die de gouverneur-generaal de bevoegdheid gaven tegen het gevoelen van de 

meerderheidd te beslissen (9 Rr 1830, 4 en 5 Ihr 1829) zijn verdwenen: de gouverneur-generaal beslist 

immerss in alle gevallen alleen. De artikelen over deze verhouding betreffen vooral het raadplegen en de 

wijzee van adviseren van de Raad van Indie. Zo is er de eerste alinea van artikel 11 Rr 1836: 

11.. De Gouverneur Generaal is gehouden, den Raad van Indie te raadplegen, zoo wel in algemeene als 
bijzonderee aangelegenheden, het dagelijksch bestuur betreffende en waarvan alleen zullen uitgezon-
derdd zijn, zoodanige zaken, als bij de Instructie voor den Gouverneur Generaal, zijn of nader zullen 
wordenn bepaald. (...).M9 

Artikell  11 Rr 1836 legt de gouverneur-generaal een plicht tot raadpleging op, ook als het gaat om het 

vaststellenn van regelgeving. De artikelen 12 en 13 Igg 1836 bevatten uitzonderingen op deze plicht: 

overr zaken die volstrekt ontwijfelbaar of van zeer weinig belang zijn hoeft het advies van de Raad niet 

tee worden ingewonnen (12 Igg 1836) en spoedeisende zaken kunnen door de gouverneur-generaal 

zonderr ingewonnen advies worden afgedaan (13 Igg 1836). In het laatste geval moet de Raad van Indië 

3466 Knibbe, (Bronnen) p. 98. Deze passage komt uit Bauds toelichting bij zijn concept-Regeringsreglement. 
Artikell  70 Gw 1815 bepaalt dat de Raad van State een voorzitter heeft, en wel de Koning. 

3477 Knibbe, (Bronnen) p. 187. De passage is te vinden in een brief van secretaris van staat De Mey van 
Streefkerkk aan Van den Bosch van 12 februari 1836. 

3444 Zie Raad van State 450 jaar, p. 157-8, en Oud (1967, 1970), deel I, p. 452. Blijkens Raad van State 450 
jaar,jaar, p. 159 heeft de Provisionele Instructie gegolden tot 1861, toen de Wet op de Raad van State in werking 
trad. . 

3499 Mijer (1848), p. 501. 
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well  van het genomen besluit op de hoogte worden gebracht (13 Igg 1836). 

Complementairr  aan de plicht tot raadpleging voor  de gouverneur-generaal is er  een adviesplicht voor 

dee Raad van Indië. Deze is te vinden in artikel 9 Irn i 1836, dat bepaalt dat de vice-president en de leden 

vann de Raad verplicht zijn te adviseren over  alle zaken en onderwerpen die door  de gouverneur-

generaall  aan de Raad van Indie*  worden gezonden.350 Over  de adviezen van de Raad van Indi ë wordt 

onderr  meer  bepaald dat de Raad bij  het opstellen van adviezen inlichtingen mag vragen van colleges en 

allee burgerlijk e en militair e ambtenaren (12 Rr  1836), dat de adviezen worden vastgesteld bij  meerder-

heidd van stemmen (19 Irn i 1836) en dat de adviezen met gepaste spoed moeten worden uitgebracht (22 

Irn ii  1836 en 19 Igg 1836). 

Eénn reden voor  de verplichtin g tot raadpleging is dat, aldus Van den Bosch, de Raad van Indi ë 

doorgaanss bestaat 

uitt  zoodanige leden, die (...) veelal eene grondige kennis der  plaatselijke aangelegenheden in Indie 
verkregenn hebben, en dus het beste in staat zijn om te kunnen beoordelen wat ter  uitvoering van 
algemeenee bepalingen en voorschriften gevorderd wordt. De Gouverneur  Generaal daarentegen, veelal 
onmiddellij kk  van hier  gezonden, is, in den regel van die kennis verstoken. (...) Het is op die wijze dat 
dee Gouverneur  Generaal eene gepaste handleiding verkrijgt , om met spoed te kunnen beslissen, (...) en 
dee beste regel aan den loop der  zaken gegeven worden kan.351 

Dee Raad van Indi e heeft expertise in huis die de gouverneur-generaal niet bezit, en is voor  de laatste 

daaromm een onmisbaar  hulpmiddel bij  het regeren. Daarnaast is de verplichtin g tot raadpleging ook van 

belangg voor  de Raad zelf. Van den Bosch wijst erop dat door  de raadpleging de Raad van Indi ë 

hett  beste bekend [wordt ] met de bezwaren, die de algemeene bepalingen in de uitvoering ondervinden, 
enn de wijzigingen, die, op grond dier  ondervinding daarin noodig zijn, en dus in staat gesteld om met 
kenniss van zaken te beslissen, wanneer  en waarom wijzigingen kunnen noodig zijn; terwij l tevens de 
antecedentenn het best bewaard blijven.352 

Doorr  gedurige raadpleging kan de Raad zijn expertise behouden en deskundige adviezen blijven geven. 

Hett  behoud van expertise is ook daarom van belang omdat de gouverneur-generaal 

zichh niet te veel aan zijne schrijftafel boeijen moet, maar  dikwijl s door  plaatselijke inspection, zich van 
denn gang en staat der  zaken moet overtuigen. Op die wijze is hij  wel verplicht de afdoening van 
gewonee gevallen aan den Raad over  te laten; dan hoe moeijelijk moet het niet zijn voor  denzelven [= 
dee Raad] zulks naar  behooren te doen, indien hij  [= de Raad] onbekend is met hetgene dikwerf vroeger 
iss bevolen.353 

Dee Raad van Indi ë kan dus wel degelijk nog een rol vervullen in het regeren van Nederlands-Indië, ook 

all  ligt het niet voor  de hand dat de 'afdoening van gewone gevallen' het vaststellen van belangrijke 

regelgevingg met zich mee zal brengen. Om will e van die rol bevatten de Instructi e voor  de gouverneur-

3500 Zie Knibbe, (Bronnen) p. 207. 
" ''  Knibbe, (Bronnen) p. 152-3. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835 bij  het door 

hemm gewijzigde concept-Regeringsreglement van Baud. 
3522 Knibbe, (Bronnen) p. 153-4. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
3533 Knibbe, (Bronnen) p. 154. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
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generaall  en de Instructi e voor  de Raad van Nederlands-lndië verschillende artikelen die bepalen dat de 

Raadd van Indië, uitzonderingen daargelaten, steeds bekend moet zijn met alle verrichtingen van de 

gouverneur-generaal,, met de uit Nederland toegezonden stukken van de Koning of van het ministerie 

vann koloniën, en met de brieven die de gouverneur-generaal zendt aan de gouverneurs van vreemde 

bezittingenn (zie 13, 17, 26, 27 en 28 Igg 1836 en 9 Irai 1836). Ten slotte komt de rol die de Raad kan 

spelenn in het regeren van Nederlands-Indië ook tot uitdrukkin g in een recht dat in de tweede alinea van 

artikell  11 Rr  1836 is te vinden: 

11.. (...). Het zal voorts aan den Vice-President en elk der  Leden van den Raad, individueel vrijstaan, 
omm eigener  beweging aan den Gouverneur  Generaal, al zulke voorstellen te doen, als dezelve nuttig en 
wenschelijkk  achten voor  des Konings dienst.334 

Dee rol van de Raad moet bij  dit alles natuurlij k niet overdreven worden. De gouverneur-generaal hoeft 

mett  de adviezen van de Raad geen rekening te houden, hij  alleen beslist. Van den Bosch wijst erop 'dat 

dee Gouverneur-Generaal niet aan de adviezen van den Raad gebonden is, maar  dat hij  daarin die 

wijzigingenn maken kan, welke hem noodig schijnen'.3"  Voor  de voorstellen van de leden van de Raad 

vann Indië geldt iets dergelijks: de gouverneur-generaal beslist of hij  de voorstellen in overweging neemt 

(222 Irn i 1836) en hoeft de voorstellen vanzelfsprekend niet over  te nemen. 

Well  moet de gouverneur-generaal als zijn besluit afwijk t van een advies van de Raad in de aanhef 

vann het besluit de reden voor  de afwijkin g aangeven (15 Igg 1836). Deze bepaling is meer  ten behoeve 

vann Nederland dan ten behoeve van de Raad opgenomen in de Instructi e voor  de gouverneur-generaal. 

Volgenss Van den Bosch is ze nodig 'om in Nederland te kunnen nagaan de gronden, waarop de 

Gouverneurr  Generaal de adviezen van den Raad van Indië niet opvolgt'.356 Het is een voorbeeld van de 

sterkk controlerende rol ten opzichte van de gouverneur-generaal die de Koning krijg t toegewezen in het 

Regeringsreglementt  en de Instructies van 1836. 

Omdatt  de Raad van Indië een adviserend orgaan is geworden, is de Indische regelgever  niet langer  de 

gouverneur-generaall  in Rade, maar  de gouverneur-generaal alleen. Om dezelfde reden is de verhouding 

tussenn de Koning en de Indische regelgever  niet langer  een verhouding tussen de Koning en de 

gouverneur-generaall  in Rade, maar  tussen de Koning en de gouverneur-generaal. 

Dee regelgevende bevoegdheid van de gouverneur-generaal wordt behandeld in artikel 16 Rr  1836 en 

inn artikel 30 Igg 1836. Artike l 16 Rr  1836 luidt : 

16.. De Gouverneur  Generaal is bevoegd, om ten aanzien van al de deelen van het bestuur, onder  's 
Koningss nadere approbatie, zoodanige wetten, algemeene verordeningen en bepalingen vast te stellen, 

3544 Mijer  (1848), p. 501. 
3533 Knibbe, (Bronnen) p. 154. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
3566 Knibbe, (Bronnen) p. 204. Mij n cursivering. Uit Van den Bosch' memorie van toelichting bij  de Instructie 

voorr  de gouverneur-generaal. 
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enn voorlopig in werking te brengen, in overeenstemming met de gronden bij  dit reglement aangeno-
men,, of ter  uitvoering van bevelen, door  of van wege den Koning gegeven, als door  hem geoordeeld 
zullenn worden te behooren, uitgezonderd alleen de gevallen, waarin bij  dit reglement anders mogt zijn 
bepaald."7 7 

Artike ll  30 Igg 1836 bepaalt dat de gouverneur-generaal bij  de toepassing van de bevoegdheid van 

artikell  16 Rr  1836 in het oog moet houden 

datt  geene bepalingen in betrekking staande met de algemeene of staatkundige belangen van Neder-
land,, of met zaken, waarvan de volledige beoordeeling alleen in Nederland kan plaats vinden, door 
hemm op eigen gezag mogen worden ingevoerd. Ontrent alle zulke onderwerpen zal de Gouverneur 
Generaall  (...) intijd s de noodige voorstellen aan den Minister  van Koloniën inzenden, om door 
hetzelvee ter  kennis van den Koning te worden gebracht33* 

Dee taakverdeling bij  het opstellen van regelgeving voor  Nederlands-IndiS door  de Koning en door  de 

Indischee regelgever  is niet veranderd ten opzichte van het Regeringsreglement van 1830 en de Instruc-

tiee voor  gouverneur-generaal Van den Bosch van 1829. Wel vallen in artikel 16 Rr  1836 twee wijzi -

gingenn op ten opzichte van het vergelijkbare artikel 12 Rr  1830. Ten eerste wordt de term 'wetten' weer 

gebruiktt  voor  besluiten van de gouverneur-generaal. De term was uit de Regeringsreglementen van 

18277 en 1830 verdwenen uit vrees dat hij  de Indische regering een verkeerd begrip van haar  bevoegd-

hedenn zou geven. Bij  de opstellers van het Regeringsreglement van 1836 is die vrees kennelijk niet 

aanwezig,, mogelijk omdat ze menen dat de verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal in 

dee afgelopen periode voldoende is uitgekristalliseerd om het opkomen van verkeerde begrippen in 

Nederlands-Indiöö uit te sluiten. 

Mochtt  over  die verhouding toch nog twijfe l bestaan, dan valt ten tweede op dat de gouverneur-

generaall  regelgeving vaststelt 'onder  's Konings nadere approbatie', en slechts 'voorlopig' in werking 

brengt.. Deze formuleringen zijn door  Van den Bosch in het Regeringsreglement opgenomen in het 

kaderr  van zijn verlangen om de gouverneur-generaal afhankelijker  te laten zijn van de beslissingen van 

dee Koning dan was voorgesteld in Bauds concept-Regeringsreglement.359 

Beidee wijzigingen hebben dus vooral betrekking op de verhouding tussen de Koning en de 

gouverneur-generaal.. Alvorens die verhouding nader  te bekijken moet er  nog op gewezen worden dat 

eenn bepaling vergelijkbaar  met artikel 29 Rr  1830, dat bepaalde dat de gouverneur-generaal uitvoerder 

iss van de besluiten van de Indische regering en dus regelgeving van ondergeschikte aard kan vaststellen 

buitenn de raden van Indie om, niet is opgenomen in het Regeringsreglement van 1836. De reden 

daarvoorr  ligt voor  de hand. Artike l 29 Rr  1830 was bestemd 'om aan te wijzen (hetgeen nu niet meer 

3577 Mijer  (1848), p. 502. 
3311 Knibbe, (Bronnen) p. 195. Bij  het doen van een voorstel moet de gouverneur-generaal het advies van de 

Raadd van Indie*  inwinnen. Dit advies moet met het voorstel worden meegezonden. Zie artikel 30 jo. 23 Igg 1836. 
Ziee ook artikel 61 Igg 1836. 

3599 Zie Knibbe, (Bronnen) p. 151. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835 bij  het door 
hemm gewijzigde concept-Regeringsreglement van Baud. 
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noodigg zal zijn) dat de Gouverneur Generaal schoon niet altoos alleen kunnende beslissen, steeds alleen 

dee uitvoerder der resolution van de Indische Regering was'.360 Omdat de gouverneur-generaal nu wet 

altijdd alleen beslist, is het kennelijk duidelijk dat hij ook alleen de uitvoerder van zijn resoluties is. 

Overgaandd naar de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Koning spreekt het natuurlijk 

vanzelff  dat de gouverneur-generaal ondergeschikt blijf t aan de Koning. De ondergeschikte positie van 

dee gouverneur-generaal komt tot uiting in naar hun inhoud bekende artikelen als artikel 15 Rr 1836 dat 

bepaaltt dat de gouverneur-generaal is gehouden de bevelen na te komen hem door of uit naam van de 

Koningg toegezonden (was 11 Rr 1830), en de artikelen 20-22 Igg 1836 die bepalen dat de gouverneur-

generaall  elke drie maanden een afschrift van zijn handelingen en besluiten zendt naar het ministerie van 

koloniën,, een geregelde briefwisseling houdt met de minister van koloniën, en gewichtige gebeurtenis-

senn en handelingen met de meeste spoed ter kennis van de minister brengt (vergelijkbaar met 13 Rr 

18277 en 12 en 13 Ihr 1829). Hoewel het er niet meer staat, mag worden aangenomen dat deze contacten 

ookk dienen om de Koning in staat te stellen de maatregelen van de gouverneur-generaal te beoordelen 

enn eventueel zelf maatregelen te nemen. 

Dee ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal en de sterk controlerende rol van de Koning 

blijkenn ook uit twee kenmerken die in het Regeringsreglement van 1830 al duidelijk aanwezig waren: 

hett veelvuldig bepalen dat bepaalde regelgeving voor Nederlands-Indië in Nederland wordt vastgesteld, 

zoalss regels van procesrecht (36 en 38 Rr 1836; vergelijkbaar met 44 en 46 Rr 1830), en het veelvuldig 

gebruikk van de figuur waarbij de Indische regering regelgeving vaststelt 'ten gevolge van eene vooraf 

verkregenn Koninklijke magtigmg' (48 Rr 1836; vergelijkbaar met 57 Rr 1830), of regelgeving vaststelt 

diee 'onderhevig [is] aan de Koninklijke bekrachtiging' (75 Rr 1836; vergelijkbaar met 87 Rr 1830).361 

Naastt deze naar hun inhoud reeds bekende bepalingen zijn er ook nieuwe artikelen die de onderge-

schiktee positie van de gouverneur-generaal aangeven. Zo moet de gouverneur-generaal het Regeringsre-

glementt getrouwelijk nakomen en opvolgen (2 en 61 Igg 1836), en heeft hij ten aanzien van de staat-

kundigee en alle burgerlijke aangelegenheden van Nederlands-Indië 'op te volgen, ofte doen opvolgen, 

dee dienaangaande in Nederlandsch Indië bestaande bepalingen en voorschriften' (5 Igg 1836).362 Hij 

heeftt natuurlijk de bevelen en voorschriften hem door of vanwege de Koning gegeven op te volgen en 

naa te komen, maar mag die bevelen onder bepaalde omstandigheden wel voorlopig buiten uitvoering 

houdenn of er veranderingen in aanbrengen (3 en 4 Igg 1836). 

Dee nieuwe formuleringen en artikelen in het Regeringsreglement en de Instructies van 1836 zorgen 

3600 Knibbe, (Bronnen) p. 112. Uit Bauds toelichting bij zijn concept-Regeringsreglement van 9 april 1834. 
3611 Mijer (1848), p. 507-8 en 510. Wel wordt in de artikelen 36 en 38 Rr 1836 gesproken over regelgeving 

'doorr of van wege den Koning vastgesteld of nader vasttestellen', waar de artikelen 44 en 46 Rr 1830 spraken 
overr regelgeving 'door den Koning vast te stellen'. 

3622 Knibbe, (Bronnen) p. 191. 
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niett  voor  veranderingen in de verhouding tussen de Koning en de Indische regelgever. Omdat de 

Koningg opperbestuurder  bij  uitsluitin g is, is de gouverneur-generaal per  definitie ondergeschikt aan de 

Koning.. In zijn advies van 22 januari 1836 over  het concept-Regeringsreglement heeft de Raad van 

Statee over  Van den Bosch' wens om de gouverneur-generaal afhankelijker  te maken van de besluiten 

vann de Koning dan ook met recht de vraag gesteld 'of dan nu [= onder  het Regeringsreglement van 

1830]]  den Gouverneur  Generaal niet van Uwer Majesteits besluiten afhankelijk is'.363 Van den Bosch' 

nieuwee formuleringen en artikelen benadrukken slechts een zaak die al automatisch volgt uit artikel 60 

Gww 1815. 

Mett  de invoering van het Regeringsreglement van 1836 is de positie van de Raad van Indië veranderd. 

Ditt  leidt tot twee vragen: waarom hebben Van den Bosch en Baud de Raad van Indië tot zuiver  advise-

rendd lichaam gemaakt en hoe groot is de verandering in de positie van de Raad ten opzichte van eerdere 

Regeringsreglementen? ? 

Hett  antwoord op de eerste vraag is bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsregle-

mentt  al enigszins aan de orde gekomen. De veranderde positie van de Raad van Indië hangt nauw 

samenn met de moeizame relatie tussen gouverneur-generaal Van den Bosch en de raden van Indië, in 

hett  bijzonder  Merkus. Op 16 april 1829 had Van den Bosch, toen hij  nog in Nederland was, een nota 

aann Willem I geschreven waarin hij  nog geen problemen had met de medeverordenende bevoegdheden 

vann de raden van Indië. In de nota spreekt Van den Bosch de wens uit dat 'de hoofdtrekken van het 

bestuurr  in Indië te volgen, in Nederland geregeld worden'. Hierdoor  zal over  die hoofdtrekken in 

Nederlands-Indiëë niet gedelibereerd hoeven te worden en zullen de raden de gouverneur-generaal 

'alleenn behulpzaam moeten zijn in de details en middelen van uitvoering. Zij  zouden dus niet alleen 

stemmende,, maar  ook werkende Raden zijn, en medehelpers van den Gouverneur  Generaal.'164 

Inn Nederlands-Indië komt Van den Bosch al snel tot andere gedachten over  de verhouding tussen de 

gouverneur-generaall  en de Raad van Indië. Zij n beweegredenen om de Raad tot adviserend lichaam te 

makenn deeh hij  mee aan Baud, die ze opneemt in de toelichting bij  artikel 2 van zijn concept-Rege-

ringsreglement.ringsreglement. Baud wijst erop dat volgens Van den Bosch de verhouding onder  het Regeringsregle-

mentt  van 1830 

nadeeligg [is] in hare strekking en belemmerend voor  den Gouverneur  Generaal zonder  iets te verande-
renn aan dit voorname punt, dat hij  alleen verantwoordelijk is, voor  alle besluiten en handelingen des 
Indischenn besniurs, onverschillig of zij  in of buiten Rade worden beraamd.363 

***  Knibbe, (Bronnen) p. 162. 
1644 Knibbe, (Bronnen) p. 16 en p. 17. Deze nota is genoemd bij  de behandeling van de totstandkoming van het 

Regeringsreglementt  van 1830. Overigens lijk t Van den Bosch in de nota het wiel uit te vinden als hij  de hoofd-
trekkenn van het bestuur  over  Nederlands-Indië in Nederland wenst te regelen. 

3655 Knibbe, (Bronnen) p. 97-8. 
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Dee verhouding is nadelig door  'de verdeeldheid, die veelal tusschen den Gouverneur  Generaal en een 

off  meer  der  raden geboren wordt, uit de woordenwisseling waartoe de dagelijksche deliberatiën 

aanleidingg geven'. De verhouding is belemmerend door  de 'aan de Gouverneur  Generaal opgelegde 

verpligting,, om wanneer  hij  tegen het gevoelen der  meerderheid beslist, de redenen daarvan aan het 

oordeell  des Konings te onderwerpen'. Hierdoor  blijven zaken vele maanden onbeslist, ook omdat vaak 

tevergeefss geprobeerd wordt om de meningsverschillen tussen de gouverneur-generaal en de raden 

alsnogg glad te strijken, daar  de gouverneur-generaal 'er  altoos tegen op ziet om een conclusie te nemen, 

diee den Koning in onaangename bemoeyingen met het inwendig bestuur  alhier  kan wikkelen'. Verder 

kann elke raad de eindbeslissingen gedurende lange tij d ophouden, met verzoeken om nieuwe inlichting-

enn 'ter  opruiming van (...) gemoedsbezwaren in het uitbrengen zijner  stem'. Volgens Van den Bosch, 

nogg steeds in de woorden van Baud, 'moet de gang des bestuurs van deze belemmeringen, de persoon 

vann den Gouverneur  Generaal van deze onaangename woord- en pennetwisten' worden ontheven.366 

Uiteindelij kk  is het dus een combinatie van persoonlijke belangen en landsbelangen, die beide te lijden 

hebbenn onder  de slechte verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië, die Van den 

Boschh ertoe gebracht heeft de Raad van Indië tot een zuiver  adviserend lichaam te willen maken. 

Watt  de tweede vraag betreft: om te beoordelen hoe groot de verandering is van de positie van de Raad 

vann Indië ten opzichte van eerdere Regeringsreglementen moet worden bedacht dat uit staatsrechtelijk 

oogpuntt  de kwestie van de verantwoordelijkheid van de Indische regelgever  hierbij  een centrale rol 

speelt.. Bij  de behandeling van eerdere Regeringsreglementen is gebleken dat door  de bevoegdheid van 

dee gouverneur-generaal om tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen bij  het vaststellen van 

regelgevingg (zie 20 Rr  1815, 12 Rr  1818, 12 Rr  1827 en 9 Rr  1830), de gouverneur-generaal steeds 

persoonlijkk  verantwoordelijk is aan de Koning voor  de door  de gouverneur-generaal in Rade vastgestel-

dee regelgeving voor  Nederlands-Indië. Van collegiale verantwoordelijkheid is geen sprake. 

Ditt  punt is door  tijdgenoten benadrukt. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op het eerder  behandelde 

adviess van de Raad van State over  het concept-Regeringsreglement van 1815. Volgens dit advies is de 

persoonlijkee verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal niet verzwakt door  de samenwerking 

mett  de raden van Indië bij  het opstellen van regelgeving. Zij n verantwoordelijkheid blijf t door  artikel 

200 Rr  1815 'even zo volkomen bestaan, of hij  geheel alleen delibereerde'.367 

Eloutt  voert deze observatie een stap verder. In zijn rapport van 1 mei 1829 over  het concept-Rege-

ringsreglementringsreglement van 1830 wijst hij  erop dat artikel 9 Rr  1830 de gouverneur-generaal 'meer  bijzonder 

verantwoordelijkk  [maakt] voor  alle maatregelen, ook voor  die welke met geheele overeenstemming van 

Knibbe,, (Bronnen) p. 98. 
PlatteeKp.. 165. 
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denn Raad van Indie worden genomen'.3"  Hoewel de regelgevende bevoegdheid wordt uitgeoefend door 

dee gouverneur-generaal in Rade, dient het overleg met de raden van Indië daarom vooral om de 

gouverneur-generaall  de zekerheid te geven 'dat hij  (...) de voorlichting zal hebben van de kennis en 

ondervinding,, die verondersteld wordt, in den boezem des Raads van Indie te berusten'.369 

Inn later  jaren, tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854, zal de Nederlandse 

regeringg de rol van de Raad van Indie vóór  1836 nog verder  bagatelliseren. In de memorie van toelich-

tingg bij  het tweede ontwerp-Regeringsreglement, bij  Koninklijk e boodschap van 15 december  1853 

aangeboden,, bespreekt ze de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Nederlands-

Indiee bij  het vaststellen van regelgeving in de periode 1818-1854 (het Regeringsreglement van 1815 

wordtt  buiten beschouwing gelaten). Volgens de regering is er  in feite geen verschil tussen de 'Raad van 

Nederlands-Indie""  zoals die tussen 1818 en 1836 bestond, en de Raad van Nederlands-Indie die vanaf 

18366 tot 1854 bestaat. Onder  het Regeringsreglement van 1836 is de gouverneur-generaal 'verpligt om 

inn zaken van wetgeving den Raad van Indie te raadplegen, maar  hij  alleen beslist'.370 Het Regeringsre-

glementt  van 1818 had (net als de Regeringsreglementen van 1827 en 1830), zo vervolgt de regering: 

inn het wezen der  zaak dezelfde strekking. De onderwerpen, waarvan mans sprake is, [onderwerpen op 
hett  terrein van regelgeving] moesten wel is waar  behandeld worden in Rade, dat is in den Raad van 
Indiee vergaderd onder  het voorzitterschap van den Gouverneur-Generaal, maar  hij  was bevoegd om 
hett  bestuit te doen opmaken tegen net gevoelen der  meerderheid (...). 
Hett  blijk t alzoo dat, hoewel de vorm van 1818 verschillend was van dien van 1836, het volkomen juist 
iss te beweren, dat sedert het eerstgemelde jaar  tot op dit oogenblik [1853] de uitvoerende magt in 
Nederlandsenn Indie [de gouverneur-generaal] tevens is de wetgevende magt (..-)-371 

Vann 1818 tot 1836 was de Raad van Indie daarom, hoezeer  'schijnbaar  een regeringsraad, (...) inder-

daadd toen reeds niet meer  dan een adviserend college'.372 Het zal duidelijk zijn dat in deze regeringsop-

vattingg de positie van de Raad van Indie*  in 1836 vrijwel niet is veranderd. 

Eenn enigszins andere opvatting is te vinden in het rapport van de Raad van State van 22 januari 

18366 over  het concept-Regeringsreglement van 1836. Zoals reeds vermeld verklaart de Raad van State 

zichh in dit rapport tegen het voornemen om de Raad van Indië tot een zuiver  adviserend college te 

maken.. De Raad van State erkent dat er  bij  het vaststellen van regelgeving door  de gouverneur-generaal 

inn Rade uiteindelijk sprake is van een persoonlijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal. 

Tochh ziet de Raad van State een verschil tussen de oude situatie en de beoogde nieuwe situatie: 

Menn zegge niet, als de Gouverneur  Generaal de bevoegdheid behoudt om tegen het gevoelen van de 
meerderheidd te beslissen, beteekent de waarborg [geboden door  een medeverordeitende Raad van 
Indie]]  niets. Deze bevoegdheid wordt door  de omstandigheden geboden: - maar  geen Gouverneur 

Knibbe,, (Bronnen) p. 24. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 24. 
Keuchenius,, deel II , p. 205. 
Keuchenius,, deel II , p. 205. 
Keuchenius,, deel II , p. 198. 
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Generaall  zal van dezelve roekeloos gebruik maken zonder  zijn verantwoordelijkheid aanmerkelijk te 
verzwaren.. Hij  mag een bloot advies in den wind slaan, want het is slechts een raadgeving: doch een 
stellig,, krachtig, met redenen omkleed votum zal nadenken verwekken en overhaaste stappen kunnen 
verhoeden.373 3 

Eenn Raad van Indië met medeverordenende bevoegdheden, hoezeer  die ook afgezwakt zijn door  de 

bevoegdheidd van de gouverneur-generaal tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen, zal meer 

invloedd hebben op de gouverneur-generaal dan een zuiver  adviserende Raad van Indië. 

Ookk Van den Bosch zelf meent dat er  een groot verschil is tussen de oude en de door  hem gewenste 

nieuwee situatie, zij  het dat hij  daarvoor  geenn juridische argumentatie aanvoert. Dit blijk t uit zijn rapport 

vann 10 februari 1836, waarin hij  reageert op het advies van de Raad van State. Waar  de Raad van State 

zijnn betoog heeft gebaseerd op theoretische beschouwingen, wenst Van den Bosch zijn betoog te 

baserenn op 'geconstateerde daadzaken van ervaring'.374 Uit een beschrijving van de gebeurtenissen in 

Nederlands-Indiëë vanaf 1780 leidt Van den Bosch af dat alleen in de tijden waarin de raden van Indië 

geenn medeverordenende bevoegdheden hadden - het gaat dan in het bijzonder  om de periodes 1792-

1798,, 1826-1830, maar  voor  het gemak rekent Van den Bosch de periode vanaf 1831 er  ook toe -

werkelij kk  iets tot stand is gebracht in Nederlands-Indië: 

Hett  stelsel door  mij  voorgestaan (...) voldoet geheel aan de verwachting, blijkens de uitkomsten onder 
verschillendee personen, met het hoogste gezag aldaar  bekleed, verkregen. Een tegenovergesteld 
[stelsel]]  heeft nimmer aan het doel beantwoord; de opvolging van hetgeen waartoe in deze door  den 
Raadd van State wordt geadviseerd, zou derhalve (...) niet anders kunnen strekken, dan om datgene te 
herstellenn wat bij  ondervinding gebleken is niet te voldoen en datgene te verwerpen, dat bij  herhaalde 
enn langdurige ondervinding is bewezen goed te zijn (...).375 

Regerenn met een medeverordenende Raad van Indiê levert niets op, regeren met een adviserende Raad 

vann Indië is succesvol, en verdient daarom de voorkeur. 

Hoee moet nu het antwoord op de tweede vraag luiden? Het lijk t niet nodig nader  in te gaan op Van 

denn Bosch' redenering, die met juridische argumentatie weinig te maken heeft. De opvatting van Elout 

enn van de Nederlandse regering ten tijd e van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 

enerzijdss en de opvatting van de Raad van State anderzijds tegen elkaar  afzettend, moet worden 

geconcludeerdd dat beide opvattingen een kern van waarheid bevatten. Het is waar  dat de Raad van Indië 

nooitt  medeverantwoordelijk is geweest voor  de in Nederlands-Indië vastgestelde regelgeving, maar  het 

iss ook waar  dat het voor  een gouverneur-generaal makkelijker  is om een advies opzij  te schuiven dan 

eenn meerderheidsopvatting van een in principe medeverordenende Raad van Indië. Misschien kan de 

vraagg naar  de omvang van de verandering van de positie van de Raad van Indië het beste worden 

beantwoordd door  te zeggen dat er  sprake is van een verandering in de vorm van een vermindering van 

Knibbe,, (Bronnen) p. 1S9. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 176. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 178-9. 
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bevoegdheden,, maar  dat deze verandering eerder  gradueel dan essentieel is. De Raad van Indie1 is een 

medeverordenendee bevoegdheid ontnomen die hij  nooit volledig heeft bezeten. 

RegelgevendeRegelgevende activiteiten 

Zoalss eerder  aangegeven zal in het onderstaande worden gesproken over  de regelgevende activiteiten 

onderr  de Regeringsreglementen van 1830 en van 1836. Uit de weergave van het ontstaan van het laatste 

reglementt  kan worden afgeleid dat de jaren waarin het Regeringsreglement van 1830 van kracht is 

geweestt  in drie periodes kan worden onderverdeeld: een periode waarin Van den Bosch gouverneur-

generaall  is (1830-1833), een periode waarin Van den Bosch commissaris-generaal is en Baud 

gouverneur-generaall  ad interim (1833-1834) en een periode waarin achtereenvolgens Baud gouverneur-

generaall  ad interim is en De Eerens gouverneur-generaal is (1834-1836). 

Inn de periode 1830-1833 wordt regelgeving voor  Nederlands-Indië vastgesteld door  de Koning, de 

gouverneur-generaall  üi Rade en de gouverneur-generaal. Bijna alle besluiten in het Staatsblad van 

Nederlands-Indiee uit deze periode, die als voorheen niet alleen regelgeving inhouden, komen van de 

gouverneur-generaall  in Rade (zo'n 90%). Natuurlij k hoeft dit niet te betekenen dat bij  het vaststellen 

vann deze besluiten instructies en bevelen van de Koning geen rol hebben gespeeld, maar  of dat zo is 

blijk tt  zelden of nooit uit het Staatsblad. 

Sommigee besluiten van de gouverneur-generaal in Rade zijn vri j  futiel, zoals de resolutie waarbij  de 

boomwachterss en tolbedienden bij  de inkomende en uitgaande rechten worden ontheven van de 

verplichtin gg tot het dragen van de voor  hen bij  SNI  1828, nr. 7 vastgestelde kleding en bepaald wordt 

datt  het hun vrijstaat zich naar  verkiezing te kleden, mits, in dienst zijnde, voorzien van de gewone 

onderscheidingstekenenn (SNI  1832, nr. 3). Er  zijn ook belangrijker  besluiten, zoals bepalingen tot 

beteree handhaving van het zoutmonopolie van het gouvernement (SNI  1830, nr. 23), bepalingen over 

dee aanvoer  van Chinezen ten dienste van de landbouw en van de fabrieken (SNI  1831, nr. 39; overigens 

wordtt  dit besluit vri j  snel weer  ingetrokken door  de gouverneur-generaal in Rade, omdat, aldus SNI 

1832,, nr. 23, alleen het 'uitschot der  Chineesche natie' wordt aangevoerd), bepalingen over  de verja-

ringenringen van schulden (SNI  1832, nr. 41) en reglementaire bepalingen over  de belastingschuldige koffie 

opp Java aan het gouvernement te leveren (SNI  1833, nr. 7). 

Sommigee besluiten worden genomen op grond van uitdrukkelijk e machtiging door  de Koning (zie 

bijvoorbeeldd SNI  1832, nr. 37, houdende bepalingen over  de uitgift e van bankpapier, koper  represente-

rende;;  de Koning heeft de Indische regering tot het nemen van dit besluit gemachtigd bij  KB van 17 

januarii  1832); andere worden genomen onder  nadere goedkeuring van de Koning (zie bijvoorbeeld SNI 

1832,, nr. 35, houdende voorlopige bepalingen over  de levering van koffie aan het gouvernement). 

Beidee besluitsvormen zijn zoals eerder  vermeld te vinden in het Regeringsreglement van 1830. 

Koninklijk ee besluiten en besluiten van de gouverneur-generaal alleen komen veel minder  voor  in het 
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Staatsbladd van Nederlands-Indie (beide zo'n 5% van het totale aantal besluiten in de periode 1830-

1833).. Zo worden bij  KB geregeld de samenstelling van de krijgsraden in zaken betreffende de Indi-

schee zeemacht (SNI  1831, nr. 25) en enkele handelskwesties (zie onder  meer  SNI  1830, nr. 18 en nr. 

38).. Verder  is natuurlij k het Regeringsreglement van 1830 bij  KB vastgesteld (SNI  1830, nr. 10). De 

gouverneur-generaall  stelt onder  meer  bepalingen vast over  het verstrekken van buskruit aan particulie-

renn (SNI  1831, nr. 17). 

Inn de periode 1833-1834 wordt regelgeving vastgesteld door  de Koning, door  de commissaris-generaal, 

doorr  de gouverneur-generaal ad interim in Rade en door  de gouverneur-generaal ad interim alleen. 

Analoogg aan de vorige periode is het merendeel van de besluiten opgenomen in het Staatsblad van 

Nederlands-Indiee afkomstig van de gouverneur-generaal ad interim in Rade (80%). Deze heeft onder 

meerr  resoluties vastgesteld over  het beheer  der  justiti e in de residentie Soerakarta (SNI  1833, nr. 39) en 

inn de residentie Djokjakart a (SNI  1833, nr. 61). 

Hett  aantal besluiten van de commissaris-generaal in het Staatsblad van Nederlands-Indie*  is kleiner 

(15%%  van het totale aantal besluiten in de periode 1833-1834). Deze besluiten gaan, overeenkomstig de 

taakverdelingg tussen de commissaris-generaal en de gouverneur-generaal ad interim, beschreven bij  de 

behandelingg van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1836, vooral over  defensie en over 

hett  cultuurstelsel. Daarnaast stelt de commissaris-generaal ook bepalingen vast over  de etablissementen 

vann landbouw (SNI  1833, nr. 45);376 en over  het vast en tijdelij k verblij f op Java (SNI  1834, nr. 3). In 

hett  Staatsblad van Nederlands-Indie gepubliceerde Koninklijk e besluiten (5% van het totale aantal 

besluitenn in de periode 1833-1834) gaan over  handels- en militair e kwesties. Zo stelt het KB van 3 mei 

1833,, nr. 34 de inkomende rechten vast op wijnen en andere dranken (SNI  1833, nr. 64). 

Inn de periode 1834-1836 wordt regelgeving voor  Nederlands-Indië vastgesteld door  de Koning, de 

gouverneur-generaall  (ad interim) in Rade, en de gouverneur-generaal (ad interim). Meer  dan 90 % van 

dee in deze periode in het Staatsblad van Nederlands-Indië opgenomen besluiten is afkomstig van de 

tweedee regelgever. Gewezen kan worden op de ordonnantie op de overschrijving van de eigendom van 

vastee goederen en op de hypothecaire inschrijvingen (SNI  1834, nr. 27), een verbod tegen het onwettig 

vorderenn van leveranties of diensten van de inlander  (SNI  1834, nr. 52), bepalingen over  de regeling 

vann herendiensten voor  de inlandse bevolking (SNI  1836, nr. 15) en een ordonnantie op het recht van 

3766 Blijkens SNI  1833, nr. 45 zijn deze etablissementen een soort strafkampen voor  personen 'die door 
rondzwerving,, lediggang en slecht gedrag, zich als schadelijke voorwerpen hebben doen kennen'. In de etablisse-
mentenn zullen deze personen 'door  eene aanwijzing van grond (...) in staat worden gesteld, in hun eigen onder-
houdd te (...) voorzien', en 'geplaatst worden onder  eene zoodanige tucht als noodig is, om (...) aan arbeidzaam-
heidd en ondergeschiktheid te gewennen, opdat zij  naderhand in de maatschappij  terugkeerende, hare veiligheid en 
rustt  niet op nieuw verstoren'. 
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successiee en overgang in Nederlands-Indie (SNI1836, nr. 17). 

Besluitenn van de gouverneur-generaal (ad interim) alleen zijn in deze periode gering in aantal (zo'n 

3%%  van alle in het Staatsblad van Nederlands-Indie in de periode 1834-1836 te vinden besluiten). Eén 

ervann is zeer  belangrijk, en nog opgesteld door  commissaris-generaal Van den Bosch: het gaat om een 

besluitt  houdende mededelingen over  het stelsel van cultures, waaronder  bijvoorbeeld een aantal 

beginselenn die bij  invoeringen van de suikercultuur  zullen worden gevolgd (SNI  1834, nr. 22). In het 

Staatsbladd van Nederlands-Indie opgenomen Koninklijk e bestuiten (zo'n 3% van alle in dit Staatsblad 

inn de periode 1834-1836 te vinden besluiten) gaan weer  vooral over  handels- en militair e kwesties. 

Daarnaastt  is het Regeringsreglement van 1836 bij  KB vastgesteld (SNI  1836, nr  48). 

Onderr  het Regeringsreglement van 1836 zijn er  twee regelgevers voor  Nederlands-Indie: de Koning en 

dee gouverneur-generaal. In de jaren 1836-1848 is analoog aan eerdere periodes het overgrote deel van 

dee besluiten opgenomen in het Staatsblad van Nederlands-Indie vastgesteld door  de Indische regelge-

ver,, de gouverneur-generaal (meer  dan 90%). Ook nu hoeft dit natuurlij k niet te betekenen dat bij  het 

vaststellenn van deze besluiten instructies en bevelen van de Koning geen rol hebben gespeeld, maar 

zoalss eerder  gezegd blijk t uit het Staatsblad van Nederlands-Indiê zelden of nooit of dat zo is. 

Hett  zou te ver  voeren hier  een representatief overzicht te geven van de besluiten die de gouverneur-

generaall  in deze periode heeft genomen. Gewezen wordt slechts op de vaststelling door  de gouverneur-

generaall  van een octrooi en reglement voor  de 'Javasche bank*  (SNI  1837, nr. 33; deze vaststelling 

geschiedtt  op grond van een door  de Koning verleende machtiging), van een reglement voor  de schutte-

rije nn op Java (SNI  1838, nr. 22), van een voorziening tegen het openbaar  worden van stukken behoren-

dee tot de gouvernementsarchieven (SNI  1844, nr. 15), van de wijze van behandeling van krankzinnige 

inlanderss aan wie een misdaad is ten laste gelegd (SNI  1847, nr. 34), van een nieuw octrooi en regle-

mentt  voor  de 'Javasche bank' (SNI  1848, nr. 12; deze vaststelling geschiedt onder  nadere goedkeuring 

vann de Koning) en van de samenstelling van de inlandse rechtsbanken en gerechten op Java en Madura 

enn de beëdiging van het personeel (SNI  1848, nr. 15). 

Veell  van de Koninklijk e besluiten die in de periode 1836-1848 worden vastgesteld gaan als vanouds 

overr  financiële en militair e kwesties. Gewezen kan worden op de vaststelling door  de Koning van een 

reglementt  op het verlenen van pensioenen aan burgerlijk e ambtenaren in Nederlands-Indie (SNI  1837, 

nr.. 50), van aanvullingen op dat reglement (SNI  1843, nr. 8; SNI  1845, nr. 32 en nr. 34) en van een 

bepalingg over  de bijeenroeping en installatie van krijgsraden bij  de landmacht in heel Nederlands-Indie 

(SNII  1847, nr. 48). Het belangrijkste Koninklij k besluit van deze periode is het KB van 16 mei 1846, 

nr.. 1 (SNI  1847, nr. 23), dat betrekking heeft op geheel andere kwesties. De voornaamste artikelen van 

ditt  KB luiden: 

1.. De voor  Nederlandsen Indie ontworpene wettelijke verordeningen, te weten: 

223 3 



Dee algemeene bepalingen van wetgeving, 
Hett  reglement op de rechterlijk e organisatie en het beleid der  justitie, 
Hett  burgerlij k wetboek, 
Hett  wetboek van koophandel en 
Dee bepalingen betrekkelijk de misdrijven, begaan ter  gelegenheid van het faillissement 
enn bij  kennelijk onvermogen, mitsgaders bij  surséance van betaling, 

wordenn vastgesteld zoodanig, als dezelven zijn gevoegd bij  het tegenwoordig besluit (...). 
4.. Onder  toezending van hetgeen daaromtrent reeds door  het departement van koloniën is voorbereid, 
wordtt  onzen Gouverneur  Generaal van Nederlandsen Indie opgedragen, om in overeenstemming met 
dee in art. 1 vermelde wettelijke verordeningen vast te stellen en gelijktijdi g met dezelve in werking te 
brengen: : 

eenn reglement op de burgerlijk e rechtsvordering voor  het hoog gerechtshof en de raden 
vann justitie; 
eenn reglement van strafvordering voor  het hoog gerechtshof en de raden van justitie, en 
eenn reglement op de administratie der  politie, mitsgaders op de burgerlijk e rechtspleging 
enn strafvordering, voor  de Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen. 

Diee deze reglementen zullen daarna aan onze goedkeuring worden onderworpen. 

Voorr  alle duidelijkheid : de Staten-Generaal hebben, overeenkomstig artikel 59 Gw 1840 dat de Koning 

hett  opperbestuur  bij  uitsluitin g over  de koloniën toekent, geen rol gespeeld bij  het vaststellen van de in 

dee artikelen 1 en 4 genoemde 'wetboeken en verdere wettelijk e verordeningen'.377 De 'nieuwe wetge-

ving''  die in deze artikelen wordt opgesomd, en die op machtiging van de Koning door  de gouverneur-

generaall  op 1 mei 1848 in Nederlands-Indië wordt ingevoerd (SNI  1847, nr. 57), is het resultaat van 

eenn gezamenlijke inspanning van de Koning (de regelgeving van artikel 1) en van de gouverneur-

generaall  onder  nadere goedkeuring van de Koning (de regelgeving van artikel 4). 

Watt  betreft die laatste regelgeving: de gouverneur-generaal heeft op 14 september  1847 een regle-

mentt  op de strafvordering vastgesteld (SNI  1847, nr. 40), op 8 november  1847 een reglement op de 

burgerlijk ee rechtsvordering (SNI  1847, nr. 52) en op 5 april 1848 een reglement op de uitoefening der 

politie,, de burgerlijk e rechtsvordering en de strafvordering onder  de Inlanders en de daarmee gelijkge-

steldee personen op Java en Madur a (SNI  1848, nr. 16). Deze reglementen, die al grotendeels in Neder-

landd waren ontworpen,378 zijn goedgekeurd en bekrachtigd bij  Koninklij k besluit van 29 september 

1849,, nr. 93 (SNI  1849, nr. 63). 

Dee nieuwe wetgeving is niet volledig: het K B van 16 mei 1846 bevat geen wetboek van strafrecht. 

Inn plaats daarvan bepaalt artikel 8 van dit K B dat de gouverneur-generaal een ontwerp van een wetboek 

vann strafrecht moet doen vervaardigen en naar  Nederland moet zenden ter  beoordeling en bekrachti-

ging;;  intussen is de gouverneur-generaal bevoegd om 'zoodanige onderwerpen van strafwetgeving te 

regelen,, als een dadelijke voorziening vereischen'.379 De gouverneur-generaal maakt van deze bevoegd-

3777 SNI  1847, nr. 23. Dit heeft bij  sommige leden van de Tweede Kamer bezwaren opgeroepen. Zie paragraaf 
3.55 en zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 662,672,684-6,692-4 en 735. 

3788 Zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 685. Het betreft een mededeling van minister  van koloniën Baud bij 
dee debatten in de Tweede Kamer over  het koloniaal batig slot over  1845. 

ï799 SNI  1847, nr. 23. 
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heidd gebruik bij publicatie van 5 februari 1848 (SNI 1848, nr. 6). De door hem daarbij vastgestelde 

bepalingenn ter regeling van enige onderwerpen van strafwetgeving welke een dadelijke voorziening 

vereisenn (vooral het stelsel van straffen) worden net als de zojuist genoemde reglementen goedgekeurd 

enn bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 29 september 1849, nr. 93 (SNI 1849, nr. 63). Een strafwet-

boekk voor Europeanen zal dan nog bijna twintig jaar op zich laten wachten, een strafwetboek voor de 

inheemsee bevolking ruim twintig jaar, in de tussentijd blijf t de Europese bevolking onderworpen aan 

strafrechtt uit de VOC-periode, en de inheemse bevolking aan haar eigen wetten en gewoontes.310 

3.55 Opvattingen in de periode 1840-1848 over  het staatsrecht voor  Nederiands-IndUE 

Dee jaren 1840-1848 laten een groeiende discussie zien over de betekenis van het opperbestuur bij 

uitsluitingg dat de Koning over de koloniën heeft voor het vaststellen van regelgeving voor de koloniën. 

Dezee discussie, die al in 1839 is begonnen met Thorbeckes Aanteekening, wordt ook in de Staten-

Generaall  gevoerd en vindt een eerste hoogtepunt in de debatten over de herziening van de Grondwet in 

1840.. Deze herziening, en de discussie die eraan vooraf is gegaan, zullen in paragraaf 3.5.1 worden 

behandeld. . 

Eenn belangrijk gevolg van de grondwetsherziening van 1840, waar het betreft de behandeling van 

kolonialee kwesties in de Staten-Generaal, is dat er in de periode 1840-1848 grotere openheid is op het 

terreinn van de koloniale financiën: de regering verschaft de Staten-Generaal veel meer informatie dan in 

dee periode 1815-1840.381 Wel blijven de Staten-Generaal onder de Grondwet van 1840 uitgesloten van 

hett vaststellen van regelgeving voor de koloniën: artikel 59 Gw 1840 bepaalt dat de Koning het 

opperbestuurr bij uitsluiting heeft over de koloniën. De regering verdedigt de uitsluiting: tijdens de 

debattenn in de Tweede Kamer gedurende het zittingsjaar 1842-1843 over de begroting voor 1844 en 

18455 acht minister van koloniën Baud de uitsluiting 'eene verstandige toepassing van het autocratisch 

regeringsbeginsel'.3822 De opmerking roept negatieve reacties op bij enkele Tweede-Kamerleden tijdens 

dee behandeling van de begroting, maar meer nog in het zittingsjaar 1843-1844 tijdens de debatten over 

hett koloniaal batig slot over 1845. De reacties brengen Baud tot een uitgebreidere verdediging van het 

opperbestuurr bij uitsluiting van de Koning. Bauds standpunt zal in paragraaf 3.5.2 worden behandeld. 

Baudss opmerking in het zittingsjaar 1842-1843 leidt een periode in waarin bij elke gelegenheid die 

zichzich voordoet enkele Tweede-Kamerleden de regeringsopvatting van 'opperbestuur bij uitsluiting' ter 

discussiee stellen: de kwestie komt aan de orde tijdens alle debatten over begrotingen en koloniale batige 

, t00 Er wordt een wetboek van strafrecht voor Europeanen ingevoerd op 1 januari 1867, gevolgd door een 
wetboekk van strafrecht voor Inlanders op 1 januari 1873. Beide worden vervangen door het wetboek van 
strafrechtt van 1 januari 1918. Zie Fasseur (1995), 'Een vergeten strafwetboek', p. 172-7. 

3811 Zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 3. 
3822 De Waal (1860-1861), deel III , p. 392. 
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slotenn vanaf dit zittingsjaar. Ook bij het opstellen van de antwoorden van de Staten-Generaal op de 

Troonredess in die jaren discussieert de Tweede Kamer over het 'opperbestuur bij uitsluiting'. Hierbij 

moett wel worden opgemerkt dat een meerderheid van de Kamer in de jaren 1840-1848 de regeringsop-

vattingg steunt. Zo merkt een Tweede-Kamerlid tijdens het opstellen van een antwoord op de Troonrede 

vann 1844 op dat, hoewel hij zich persoonlijk 

zeerr goed kan verenigen met eene redaktie [van het antwoord op de Troonrede], waaruit de meening 
blijkenn zou, dat art. 59 der Grw. [van 1840] door de Regering in eenen te volstrekten zin wordt 
uitgelegd,, zou zulk eene verklaring toch strijden met het uitgedrukte gevoelen van de meerderheid der 
Vergadering.383 3 

Hett zou te ver voeren om alle discussies in de Tweede Kamer over het 'opperbestuur bij uitsluiting' te 

behandelen,, ook al omdat steeds weer dezelfde opvattingen en argumenten herhaald worden. Aandacht 

zall  slechts besteed worden aan het voorstel van de Negenmannen, negen Tweede-Kamerleden onder 

leidingg van Thorbecke. De Negenmannen dienen in 1844 een voorstel tot grondwetsherziening in bij de 

Tweedee Kamer waarin onder meer een rol wordt bepleit voor de Staten-Generaal bij het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën. Dit voorstel zal in paragraaf 3.5.3 worden behandeld. 

Dee discussies tussen de regering en de Tweede Kamer over een rol voor de Staten-Generaal bij het 

opstellenn van regelgeving voor de koloniën bereiken een tweede hoogtepunt tijdens de grondwetsher-

zieningg van 1848. Deze herziening, die leidt tot een ander stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië, zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 

3.5.11 De Grondwet van 1840 

Zijnn de Grondwetten van 1814 en 1815 min of meer binnenskamers tot stand gekomen, aan de grond-

wetsherzieningg van 1840 is een publieke discussie voorafgegaan.3*4 Inzake de koloniën gaat de discus-

siee over twee kwesties: de wijze van vaststellen van de begroting voor de overzeese gebieden en de 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor de overzeese gebieden. In het onderstaande zal vrijwel 

alleenn aan de tweede kwestie aandacht worden besteed. 

Dee publieke discussie wordt aangezwengeld door het al genoemde werk van Thorbecke, de Aantee-

keningkening op de grondwet uit 1839.3M Dit werk wordt gevolgd door geschriften van - opnieuw - Thorbecke 

enn van andere schrijvers over de noodzaak tot herziening van de Grondwet van 1815 of over de inhoud 

vann de nieuwe Grondwet In die geschriften komen eigenlijk maar twee posities over de tweede kwestie 

naarr voren: of men wil de wetgevende macht een rol in het vaststellen van regelgeving voor de koloniën 

3,33 De Waal (1860-1861), deel ID, p. 494. De opmerking is van Van Dam van Isselt, een van de Negenman-
nenn (zie paragraaf 3.5.3). 

3U3U Blijkens C.J.H. Jansen, p. 104 verschijnt in de jaren rond 1840 'een vijftiental bijdragen over de wenselijk-
heidd van een nieuwe Grondwet'. Zie ook Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 558-9. 

3,ss In dit jaar verschijnt de eerste uitgave. Een tweede uitgave verschijnt in twee delen in 1841 en 1843. 
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geven,, of men wil dat de Koning de enige regelgever voor  de koloniën blijft . 

Hett  eerste standpunt is vanzelfsprekend te vinden in geschriften die Thorbecke in deze jaren naast 

zijnn Aanteekening schrijft . Het gaat om zijn Proeve van herziening der Grondwet van januari 1840 en 

zijnn Brief aan een lid der Staten-Generaal over de artikelen 60 en 128 der Grondwet van maart 1840. 

Inn de Proeve, pen reeks artikelen die tezamen een schets voor  een nieuwe Grondwet opleveren, neemt 

Thorbeckee de volgende artikelen op: 

54.. De Koning heeft het opperbestuur  over  de koloniën of bezittingen van het rij k in andere wereld-
deelen. . 
65.. De Koning brengt ter  overweging bij  den Raad van State alle (...) algemeene maatregelen van 
inwendigg bestuur  van den Staat in Europa en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. (...). 
99.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door  den Koning en de Statengeneraal uitgeoefend. 
115.. Eene wet, die niet uitdrukkelij k zegt, dat zij  ook op de overzeesche bezittingen toepasselijk is, 
wordtt  geacht enkel voor  het rij k in Europa te zijn gemaakt De overzeesche bezittingen worden door 
bijzonderee wetten geregeld. 
145.. Er  is een algemeen wetboek van burgerlij k regt, van koophandel, van lijfstraffelij k regt, van de 
zamenstellingg der  regterlijk e magt, en van regtsvordering. Omtrent de overzeesche bezittingen geldt, 
ookk met name ten aanzien dezer  deelen van wetgeving, art 115.3*6 

Mett  andere woorden: de Koning bestuurt de koloniën en maakt regelgeving in de vorm van amvb's 

voorr  de koloniën, de wetgevende macht maakt wetten voor  de koloniën. 'Opperbestuur' is daarmee 

gewordenn wat Thorbecke in zijn Aanteekening noemt 'opperste magt van bestuur  of uitvoering, in 

oversteüingg tegen de magt van wetgeving'.3*7 

Mett  de tweede zin van artikel 145 van de Proeve benadrukt Thorbecke dat de algemene wetboeken 

voorr  de overzeese gebieden afzonderlijk vastgesteld dienen te worden en andere regels kunnen bevatten 

dann de algemene wetboeken voor  Nederland zelf. Tegelijkertij d lijk t hij  ermee aan te geven dat, hoewel 

dee grens tussen de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht en die van de Koning voor  de 

koloniënn anders getrokken kan worden dan voor  Nederland, de Koning in ieder  geval uitgesloten 

behoortt  te zijn van het maken van de in dat artikel opgesomde belangrijke regelgeving. Daarmee wordt 

althanss iets gezegd over  de verhouding tussen wetten voor  de koloniën en amvb's voor  de koloniën.3** 

Inn zijn Brief verdedigt Thorbecke de door  hem voorgestane rol van de wetgevende macht Om te 

beginnenn herhaalt hij  dat artikel 60 Gw 1815 de 'koloniale wetgeving laat aan de wetgevende magt van 

hett  Rijk' , ook al werkt de wetgevende macht in de praktij k aan die wetgeving niet mee. Als men de 

Staten-Generaall  van het meewerken aan de koloniale wetgeving wil uitsluiten, dan had met zoveel 

woordenn 'de Grondwet (...) de wetgevende magt aan den Koning alleen moeten opdragen'.3*9 

3,63,6 Thorbecke (1840), Proeve, p. 21,37,44 en 55. 
™™ Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 128. 
" **  Het is niet de Proeve zelf die dit inzicht verschaft, artikel 145 wordt er  niet in toegelicht Pas het voorstel 

vann de Negenmannen in 1844 maakt de bedoeling van artikel 145, dat vrijwel onveranderd in dat voorstel is terug 
tee vinden, duidelijk . Zie Handelingen (1846), p. 80 en 88. 

mm Thorbecke (1840), Brief, p. 1. 
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Eenn dergelijke uitsluiting, hetzij alleen in de praktijk, hetzij in de Grondwet, is echter onjuist. Het 

gebruikelijkee argument, het gebrek aan kennis over de koloniën bij de Staten-Generaal, snijdt geen 

hout.. Dat dit gebrek kan worden opgeheven via informatieverschaffing door de regering. Op die manier 

kann men al doende, leren doen.390 Bovendien spreekt het eigenlijk vanzelf dat de Nederlandse wetge-

vendee macht ook voor de koloniën regelgeving opstelt: 

Hett gebied onzer koloniën is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn nederlandsche onderdanen. 
Watt ontslaat den nederlandschen wetgever van zijne natuurlijke taak om hunnen publiek- en privaat-
regtelijkenn toestand te behartigen? Dat zelfs Nederlanders van europisch bloed op nederlandschen 
bodemm buiten de bescherming zijn van nederlandsche wetten, is het niet vreemd?391 

Thorbeckee beëindigt het koloniale deel van zijn Brief met het bekritiseren van de voorgestelde verande-

ringenn in artikel 60 Gw 1815, veranderingen die uiteindelijk zullen resulteren in artikel 59 Gw 1840, 

waaroverr hieronder meer. 

Thorbeckee vindt enkele medestanders in de brochures en artikelen die in deze periode verschijnen. Zo 

meentt de Amsterdamse hoogleraar Den Tex in zijn artikel 'Geschriften, de verklaring en wijziging der 

Grondwett ten onderwerp hebbende, onlangs uitgegeven', dat evenmin 

alss het opperbestuur der geldmiddelen, bij Art. 61 Grondwet, den Koning ook de wetgeving der 
geldmiddelenn in handen heeft gegeven (...), evenmin kan het opperbestuur der Koloniën bij Art. 60 
gerekendd worden ook de Wetgeving te omvatten.392 

Ookk Gevers Deynoot verklaart zich in zijn brochure Iets over de vroegere Staatsregelingen en de 

tegenwoordigetegenwoordige Grondwet van Nederland uit 1839 een voorstander van de Thorbeckiaanse opvatting, zij 

hett dat hij zich op Van Hogendorp beroept. Volgens hem komt op grond van artikel 60 Gw 1815 'aan 

denn Koning alléén (...) het opperbestuur over al de buitenlandsche bezittingen toe, aan den Koning en 

dee Staten Generaal derzelver wetgeving'.393 

Naastt deze twee duidelijke medestanders lijk t ook Groen van Prinsterer het in zijn brochure Bijdra-

gege tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin tot op zekere hoogte met Thorbecke eens te 

zijn.3944 Groen spreekt zich in deze brochure weliswaar uit tegen een spoedige algemene herziening van 

3900 Zie Thorbecke (1840), Brief, p. 3. 
3911 Thorbecke (1840), Brief, p. 10. Mijn cursivering. 
1922 Den Tex, p. 151, zie ook p. 118-9. CA. den Tex (1795-1854) is hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te 

Amsterdamm (1820-1854), lid van de Tweede Kamer (1842-1847), van de dubbele Tweede Kamer (1848) en van 
Provincialee Staten van Noord-Holland (1848-1854). Op veel andere terreinen is Den Tex het overigens oneens 
mett Thorbecke, en als Tweede-Kamerlid verklaart hij zich 'herhaaldelijk scherp tegen rechtstreeksche verkie-
zingen,, volkssouvereiniteit en een parlementaire regeering' (Molhuysen, deel IV, kolom 1303). 

3933 Gevers Deynoot, p. 64. W.T. Gevers Deynoot (1808-1879) is onder meer lid van de Tweede Kamer, 
voorzitterr van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië en ondervoorzit-
terr van het Indisch Genootschap te Den Haag geweest. 

3944 G. Groen van Prinsterer (1801-1876) is onder meer secretaris aan het kabinet des Konings (1829-1836), 
lidd van de dubbele Tweede Kamer (1840) en lid van de Tweede Kamer (1849-1857; 1862-1866). 
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dee Grondwet, die niet meer zou zijn dan een mislukte proefneming, toch acht hij een beperkte herzie-

ningg wel wenselijk. Die herziening behelst een verbetering van enkele artikelen waaronder artikel 60 

Gww 1815. Dit artikel zou zó veranderd moeten worden dat het voortaan de mogelijkheid uitsluit 'eener 

beschouwingg van de Overzeesche bezittingen als een soort van rentegevend Landgoed der Kroon'.3*5 

Bijj  deze opmerking blijf t het echter. Groen geeft niet aan hoe hij artikel 60 Gw 1815 precies wil 

veranderen,, zodat onduidelijk blijf t of hij alleen een verandering wenst op het terrein van de koloniale 

financiën,, of dat hij ook streeft naar een rol voor de Staten-Generaal bij het vaststellen van regelgeving 

voorr de koloniën. 

Inn andere brochures wordt Thorbeckes opvatting over de verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr de koloniën niet gesteund. In zijn Proeve eener nieuwe Grondwet, een spaarzaam toegelichte reeks 

wetsartikelenn die samen een nieuwe Grondwet zouden moeten gaan uitmaken, merkt Donker Curtius op 

datt hij 'de proeve van den heer Thorbecke [heeft] gevolgd, maar (...) daarvan toch in vele hoofdpunten 

aanmerkelijkk [is] afgeweken'.396 Op koloniaal terrein wijken Donker Curtius' opvattingen wezenlijk af 

vann die van Thorbecke. Op het gebied van de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn kan Donker Curtius zich niet 'vereenigen met het denkbeeld, om de overzeesche bezittingen 

aann wetten, hier gemaakt te onderwerpen (...); de afstand dier bezittingen en de geringe kennis welke 

menn hier van dezelve heeft maakten het (...) onmogelijk'.397 Het door hem ontworpen koloniale grond-

wetsartikell  luidt daarom: 
54.. De Koning heeft het opperbestuur over de koloniën of bezittingen van het rijk in andere wereld-
deelen.. De Koning geeft jaarlijks een volledig verslag omtrent dezelve aan de Staten-Generaal.398 

Inn overeenstemming met het systeem van de Grondwetten van 1814 en 1815 blijf t de regelgeving voor 

dee koloniën volledig in handen van de Koning. Gaat Donker Curtius in 1840 op sommige terreinen vrij 

ver,, hij bepleit rechtstreekse verkiezingen en politieke ministeriële verantwoordelijkheid, op koloniaal 

terreinn kan wat hem betreft alles bij het oude blijven: 'de Overzeesche bezittingen [worden] niet gelijk 

hett moederland door de wet (...) geregeerd'.399 

Corverr Hooft publiceert in augustus 1839 zijn Gedachten over de wijziging onzer Grondwet.*00 Dit 

3955 Groen van Prinsterer, p. 5. 
3966 Donker Curtius, p. 1. D. Donker Curtius (1792-1864) is lid van de staatscommissie van maart 1848 belast 

mett het ontwerpen van een nieuwe Grondwet. Hij is vervolgens minister van justitie (1848-1849), lid van de 
Tweedee Kamer (1849-1850)) en weer minister van justitie (1853-1856). 

3977 Donker Curtius, p. II. 
39gg Donker Curtius, p. 18. 
3999 Donker Curtius, p. 35. Wel meent hij dat een wet kan worden voorgesteld die ook in de koloniën van 

krachtt moet zijn. Donker Curtius, p. 35, artikel 118 van zijn ontwerp bepaalt: 'Geene wet is op de Overzeesche 
bezittingenn van toepassing ten zij dit uitdrukkelijk in dezelve zij vermeld'. Nadere uitleg wordt niet gegeven. 

400400 J. Corver Hooft (1779-1855) is lid geweest van de Tweede Kamer (1824-1848) en van de Eerste Kamer 
(1849-1850). . 
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geschrift,, een kort overzicht van de hele Grondwet, met aanduiding van die grondwetsartikelen die in 

aanmerkingg komen om herzien te worden, gaat ook in op artikel 60 Gw 1815. Volgens Corver Hooft 

heeftt de Grondwet, door te spreken over 'opperbestuur bij uitsluiting' de Koning over het bestuur van 

dee koloniën een grotere macht toevertrouwd dan ten aanzien van enige andere tak van bestuur: het 

beheerr over de koloniën is 'onafhankelijk van de wetgeving (...) aan den Koning (...) opgedragen'.401 

Ditt betekent dat 'de tusschenkomst van de Wetgevende magt, daar, waar zij tot regeling van het bestuur 

inn het Vaderland vereischt wordt, in de koloniën niet van noode is'.402 De wetgevende macht hoort geen 

roll  te spelen bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën en Corver Hooft acht het nodig, 'dit 

doorr eene verandering in de redactie bij de wet in herziening duidelijker uit te drukken'.403 

Dee anonieme schrijver van Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening uit 1840 is 

tegenn een ingrijpende herziening van het bestaande stelsel van de Grondwet en voor handhaving van de 

grotee macht van de Koning. Hij bepleit dan ook 'om de Nederlandse Grondwet maar te laten, zoo als zij 

is,, behoudens enkele veranderingen' die nodig zijn door de afscheiding van België; mocht een (beperk-

te)) herziening echter onvermijdelijk zijn, dan heeft het enig nut 'enkele wenken te geven, omtrent 

sommigee punten, die alsdan onaangeroerd zullen moeten blijven'.404 

Eénn van die punten is het opperbestuur over de koloniën, dat bij de Koning berust en zowel bestuur 

alss wetgeving omvat. Dit opperbestuur is een 'teder punt, waarvan niet slechts onze meerdere of 

minderee welvaart afhangt, maar waarmede Nederland staat of valt'.403 Na een sneer jegens de niet bij 

naamm genoemde Thorbecke, die hij beschuldigt van grammaticale spitsvondigheden bij de uitlegging 

vann de term 'opperbestuur', stelt de schrijver dat voor verandering op dit terrein gelukkig niet werkelijk 

gevreesdd hoeft te worden. De koninklijke macht ten opzichte van de koloniën zal onaangeroerd blijven, 

wantt uit de loop der zaken volgt dat 'de medewerking der Staten-Generaal, als wetgevende magt, tot de 

regeringg der Koloniën niet denkbaar is'.406 Analoog aan Donker Curtius stelt de anonieme schrijver 

namelijkk dat voor medewerking van de Staten-Generaal: 

dee belangen en de instellingen der Koloniën te vreemdsoortig en te onbekend [zijn], en wanneer zich 
bijj  de Hooge regering zelve dikwijls zaken opdoen, waarin men het op de Indische ambtenaren moet 
latenn aankomen, dan vraag ik, hoe de Staten-Generaal toch die kennis zouden verkrijgen, die er zoude 
wordenn vereischt, om over Indische zaken naar behooren uitspraak te doen.407 

Bovendienn bestaat ook niet het verlangen tot verandering in het beginsel van artikel 60 Gw 1815, 

401401 Corver Hooft, p. 37. 
4022 Corver Hooft, p. 36-7. 
4033 Corver Hooft, p. 37. 
4044 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 3 en 9. 
4055 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 27. 
4066 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 26. 
4077 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 26-7. 'Hooge regering' verwijst hier niet 

naarr dee Indische, maar naar de Nederlandse regering. 
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opperbestuurr  door  de Koning. Verlangd wordt slechts 'eene voldoende inzage te verkrijgen en te 

behoudenn in de Indische geldmiddelen, en daaromtrent heeft de regering reeds voorstellen gedaan, die 

denn bijval van velen hebben verworven'.** 

Mett  die laatste opmerking komen we bij  de grondwetsherziening van 1840. Deze herziening vindt haar 

oorsprongg in het einde van het Belgisch conflict in 1839, dat wijzigingen in de Grondwet noodzakelijk 

maakt.. In zijn troonrede van 21 oktober  1839 kondigt Willem I een voordracht tot wijzigingen aan. De 

aankondigingg wordt gevolgd door  de indiening van vij f herzieningsontwerpen bij  de Tweede Kamer op 

300 december  1839 die zich, aldus de Koninklijk e boodschap, beperken 'tot hetgeen door  de verande-

ringg van zaken, volstrekt noodzakelijk geworden was'.409 De Kamer neemt geen genoegen met deze wel 

zeerr  beperkte herziening, die neerkomt op aanpassingen in een aantal geografische omschrijvingen in 

dee Grondwet van 1815, een verkleining van de Raad van State en een verkleining van de Eerste en 

Tweedee Kamer. De Koning dient daarop op 18 maart en 16 mei 1840 in totaal nog eens acht herzie-

ningsontwerpenn in. Eén van die acht herzieningsontwerpen introduceert de strafrechtelijk e ministeriële 

verantwoordelijkheidd in de Grondwet, waardoor  de grondwetsherziening vooral bekend is gebleven, 

eenn ander  voorstel behelst wijzigingen in het koloniale artikel 60 Gw 1815. Ten slotte dient een aantal 

ledenn van de Tweede Kamer op 10 juni 1840 nog een initiatief-voorstel in.410 

Dee beraadslagingen in de Tweede en Eerste Kamer in eerste en tweede lezing leiden op 4 september 

18400 tot de aanvaarding in tweede lezing van het initiatief-voorstel en van elf van de dertien herzie-

ningsontwerpen,, waaronder  het voorstel over  artikel 60 Gw 1815, dat tijdens de beraadslagingen niet 

wordtt  gewijzigd en als artikel 59 Gw 1840 ongeschonden de eindstreep haalt Op 7 oktober  1840 doet 

Willemm I afstand van de troon, mede vanwege de invoering van de strafrechtelijk e ministeriele verant-

woordelijkheid.. In de proclamatie waarbij  hij  zijn troonsafstand bekend maakt stelt Willem I dat de 

zorgenn en moeilijkheden van het hoog bestuur  steeds zwaarder  op hem gaan wegen bij  het klimmen der 

jarenn en bij  het besef van de op hem liggende verplichting 'om voortaan in de behandeling der  zaken 

vann het Koningrij k eenige andere regelen te volgen dan die, welke vóór  de veranderingen en bijvoe-

gingen,, onderdaags in de Gwt gebragt, door  haar  waren vastgesteld en voorgeschreven'.411 

Artike ll  59 Gw 1840 is opgenomen in de 'Zesde afdeeling' (Van de magt des Konings) van het 

'Tweedee hoofdstuk' (Van den Koning) en luidt : 

59.. De Koning heeft bij  uitsluitin g bet opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

*  Losse gedachten aver de Grondwet en derzetver herziening, p. 27; zie ook p. 35-7. 
4099 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 5. 
4,00 Zie Handelingen (1840-1842), deel I, p. 5-8,154-9 en 318-9 voor  de tekst van de herzieningsontwerpen. 

Hett  initiatief-voorstel betreft de samenstelling van de Staten van de Provinciën. 
4111 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 228. Zie ook Van der  Pot-Donner, p. 122-3. 
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Aann de Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zitting, worden medegedeeld de laatst 
ingekomenee staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volkplantingen en bezittingen. 
Hett gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt bij de wet gere-
geld. . 

Hett eerste lid van dit artikel is gelijk aan artikel 60 Gw 1815. De tweede en derde alinea, die gaan over 

dee koloniale financiën, zijn nieuw. Bij de discussies in de Staten-Generaal over dit artikel komen twee 

onderwerpenn aan de orde: de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting', naar aanleiding van artikel 59 

lidd 1 Gw 1840, en de rol van de wetgevende macht op het terrein van de koloniale financiën, naar 

aanleidingg van artikel 59 leden 2 en 3 Gw 1840. Hieronder zal vooral aandacht worden besteed aan de 

discussiess over 'opperbestuur bij uitsluiting', de bepalingen over de koloniale financiën zullen slechts 

kortt aan de orde komen. 

Zoalss gezegd nam de Tweede Kamer geen genoegen met de eerste vijf herzieningsontwerpen. In reactie 

opp die ontwerpen worden in januari 1840 in de afdelingen van de Tweede Kamer wensen uitgesproken 

overr verdere herziening, onder andere van artikel 60 Gw 1815. Bij de discussies over het 'opperbestuur 

bijj  uitsluiting' wensen zes leden van de eerste afdeling dat de woorden 'bij uitsluiting' uit artikel 60 

Gww 1815 wegvallen, zonder aan te geven welke gevolgen ze daaraan verbinden. Alle acht leden van de 

tweedee afdeling willen dat het woord 'uitsluitend' (= 'bij uitsluiting') wegvalt, omdat er 'eene uitleg-

gingg aan werd gegeven, die men lijnregt strijdig oordeelt èn met de bedoeling èn met den aard der 

zaak'.. Verder wenst deze afdeling dat artikel 60 Gw 1815 met een alinea wordt aangevuld 'betreffende 

hett voorschrift hoedanig met opzigt der wetgeving in of voor de Overzeesche bezittingen zal worden 

gehandeld'.4122 De tweede afdeling vindt kennelijk dat 'opperbestuur bij uitsluiting' geen regelgevende 

bevoegdhedenn impliceert, maar dat die bevoegdheden er door de regering (en de meerderheid van de 

Tweedee Kamer) ten onrechte wel in gelezen zijn. In hoeverre de afdeling voorstander is van inperking 

vann de regelgevende bevoegdheden van de Koning, valt uit de opmerkingen niet af te leiden. 

Dee derde afdeling vindt dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën moet 

hebben,, omdat 'de Staten-Gen. niet genoeg bekend zijn met de zeden, gewoonten, behoeften van de 

inwonerss van de Overzeesche volkplantingen, en omdat deze onderling zoodanig verschillen, dat eene 

algemeenee wetgeving voor dezelven onmogelijk schijnt'.413 Een wijziging van artikel 60 Gw 1815 lijk t 

dezee afdeling niet nodig. Al bevat opperbestuur in de regel geen wetgeving, 'daar waar geene vertegen-

woordigingg bestaat of werkzaam is, [verdwijnt] het onderscheid tusschen wetgeving en bestuur'.*H 

Dee vierde afdeling wil niets veranderen aan de uitdrukking 'opperbestuur bij uitsluiting', en lijk t 

Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 67. 
Handelingenn (1840-1842), deel T, p. 83. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 84. 
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daarmeee met de derde afdeling in te stemmen. In de vijfd e afdeling willen vij f leden 'bi j  uitsluiting ' 

doenn wegvallen. Eén lid stelt de volgende redactie voor, waarbij  drie leden zich aansluiten: 'De Koning 

heeftt  het opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen, en 

oefentt  aldaar, zonder  medewerking der  Stat.-Gen., de wetgevende macht uit'. 415 

Inn reactie op de opmerkingen in de afdelingen dient de regering op 18 maart 1840 een ontwerp-artikel 

in::  het toekomstige artikel 59 Gw 1840. De Tweede Kamer bespreekt het ontwerp eind maart, begin 

aprill  1840. De tweede afdeling maakt tijdens deze besprekingen duidelijker  welke positie ze inneemt 

overr  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën. Verschillende leden verlangen 

'omm bij  de Gwt. vast te stellen, hoedanig er  ten opzigte der  wetgeving voor  de koloniën dient gehandeld 

tee worden'.416 Deze leden begrijpen dat de regelgeving voor  de koloniën van die voor  Nederland moet 

verschillen,, verder  begrijpen ze 

datt  men in de volkplantingen meer  dan hier  te lande aan de reglementaire voorschriften der  uitvoeren-
dee magt moet overlaten; maar  zij  kunnen zich niet met het denkbeeld vereenigen, dat de uitvoerende 
magtt  de wet is, en iemand hoegenaamd vrijmagti g over  het leven, de vrijheid en de bezittingen, niet 
alleenn van millioenen inboorlingen, maar  tevens van duizenden Nederlanders, kan beschikken.417 

Dee tweede afdeling sluit zich hiermee aan bij  de opvattingen in Thorbeckes Aanteekening: de grens 

tussenn regelgeving vastgesteld door  de wetgevende macht en regelgeving vastgesteld door  de Koning 

voorr  de koloniën kan een andere zijn dan voor  Nederland, maar  het is uitgesloten dat de wetgevende 

machtt  geen regelgeving voor  de koloniën mag vaststellen. 

Dee overige afdelingen spreken in hun reactie op het ontwerp niet of nauwelijks over  regelgeving 

voorr  de koloniën. Zij  lijken het standpunt aan te hangen dat alleen de Koning regelgevende bevoegdhe-

denn heeft voor  de koloniën, een standpunt dat ook door  de regering wordt ingenomen. Een vri j  ruime 

meerderheidd van de Tweede Kamer kan dus instemmen met de uitsluitin g van de Staten-Generaal van 

hett  opstellen van regelgeving voor  de koloniën: alleen de tweede afdeling ligt dwars.41* 

Hett  regeringsstandpunt in deze wordt vri j  uitgebreid ontvouwd in een passage in de regeringsantwoor-

denn van eind april 1840 op de opmerkingen van de afdelingen van de Tweede Kamer over  de zeven 

regeringsvoordrachtenn van 18 maart 1840. De passage behandelt het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor  de koloniën onder  de Grondwetten van 1814 en 1815 (en ook van 1840) en 

41$$ Handelingen (1840-1842), deel I, p. 136. 
4,66 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 172. 
4177 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 172. 
4""  Zie ook Abr. Jansen (1932), p. 22. Wel moet er  hier  op gewezen worden dat de belangrijkste verwoorder 

vann het Thorbeckiaanse standpunt tijdens de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer in eerste en tweede 
lezingg de heer  Luzac zal zijn, die deel uitmaakte van de eerste afdeling. Zie Handelingen (1840-1842), deel II , p. 
216-233 en deel IV, p. 138-45. 
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iss geschreven door  minister  van koloniën Baud.419 Aan de orde is het door  leden van de tweede afdeling 

vann de Tweede Kamer geuite verlangen naar  bepalingen in de Grondwet 

opzigtelijkk  de wetgeving in de koloniën, in verband tot de onbestaanbaarheid der  vereeniging van de 
wetgevendee met de uitvoerende magt, en tot de vrijmagtige beschikking over  het leven, de vrijheid en 
dee eigendommen der  ingezetenen, die in de koloniën zoude bestaan.420 

Hett  lijk t duidelijk dat dit verlangen betrekking heeft op een rol voor  de Staten-Generaal bij  het vaststel-

lenn van regelgeving voor  de koloniën, maar  Baud spreekt daar  niet over. Hij  gaat eerst in op de vereni-

gingg van de wetgevende en de uitvoerende macht in Nederlands-Indië zelf. Als men meent dat er  in 

Nederlands-Indië ë 

behalvee de uitvoerende magt (waarmede waarschijnlij k bedoeld wordt de Gouvemeur-Gen.) behoorde 
tee bestaan een van hem onafhankelijk wetgevend ligchaam, dan moet een zoodanig beginsel verklaard 
wordenn ten eenemale onbestaanbaar  met het hoog belang, om de zedelijke overmagt, die de volstrekte 
voorwaardee is der  voortduring van ons gezag, niet te verlammen door  de verdeeldheden en belemme-
ringenn onafscheidelijk van de wrijvin g van onderling onafhankelijke Staatsmagten.421 

Machtenscheidingg in Nederlands-Indië is onmogelijk, het zou de Nederlandse aanwezigheid aldaar  in 

gevaarr  brengen. 

Wordtt  echter, zo vervolgt Baud, bedoeld dat in Nederland een wetgevende macht voor  de koloniën 

behoortt  te bestaan, opdat de gouverneur-generaal slechts de uitvoerder  is van uit Nederland ontvangen 

wetten,, dan is het verlangen van de Tweede Kamer overbodig. Er  is een wetgevende macht voor 

Nederlands-Indiëë in Nederland: de Koning. Er  is daarmee ook machtenscheiding, en wel tussen de 

Koningg als wetgevende macht en de gouverneur-generaal als uitvoerende macht, een machtenscheiding 

diee met zich meebrengt dat de gouverneur-generaal niet vrijmachti g kan beschikken over  het leven, de 

vrijhei dd en de eigendommen van de ingezetenen. 

Dee gouverneur-generaal is in de uitoefening van zijn macht gebonden aan het door  de Koning 

vastgesteldee Regeringsreglement. Dit reglement rust op het beginsel dat de Koning de algemene wetten 

enn verordeningen vaststelt. De gouverneur-generaal moet zich houden aan die wetten en verordeningen 

enn zich beperken tot 'het maken van bedenkingen en het doen van voorstellen aan het opperbestuur 

alhier'.4222 Wel is er  een uitzondering op deze regel. Ondergeschikte en dagelijkse regelgeving waarmee 

geenn beginselen zijn gemoeid, en dringend gevorderde regelgeving kunnen worden vastgesteld door  de 

gouverneur-generaal.. Volgens Baud komt de zaak hierop neer 

datt  de wetgevende magt in de koloniën, in den regel, berust bij  den Koning, die zich daaromtrent doet 
voorlichtenn door  den Raad van State en het departement van koloniën (...) en dat aan dit beginsel niet 
verderr  wordt gederogeerd, dan volstrekt noodig is door  den afstand waarop de koloniën van het 

Ziee Kannegieter, p. 396-8. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 217. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 217. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 218. 
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moederlandd zijn gelegen.' 

Dee Koning maakt met andere woorden de belangrijkste regelgeving, de gouverneur-generaal maakt de 

minderr  belangrijke regelgeving. Die deze regelgeving maakt de gouverneur-generaal echter  ""onder  's 

KoningsKonings nadere goedkeuring'.** Hierui t volgt, zo kan in aanvulling op Baud worden opgemerkt, dat 

alss de gouverneur-generaal regelgeving over  bepaalde onderwerpen maakt de Koning die regelgeving 

kann afkeuren en het onderwerp zelf kan regelen. 

Uitt  het voorstaande komt nog eens naar  voren dat het 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' van de Koning 

niett  alleen betekent dat de Koning als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden heeft voor 

Nederlands-Indië,, maar  ook dat de gouverneur-generaal geen zelfstandige regelgevende bevoegdheden 

heeft.. Alles wat de gouverneur-generaal regelt mag ook door  de Koning geregeld worden. 

Baudd gaat niet in op de Thorbeckiaanse bezwaren van de tweede afdeling en laat de vraag naar  een rol 

voorr  de Staten-Generaal bij  het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën links liggen. Bij  het nader 

onderzoekk in de Tweede Kamer van het koloniale ontwerp-artikel eind april , begin mei 1840 wijzen 

ledenn van de tweede afdeling er  daarom op dat zij  geen wetgevend lichaam in de koloniën zelf wensten, 

ietss waaraan 'wel geen lid der  vergadering [heeft] gedacht'.423 Gedacht is veeleer 

aann eene wetgeving door  medewerking der  Stat-Gen. en het moederland De verklaring dat men als 
hett  ware reeds iets gelijkluidends zoude hebben, naardien de Gouverneur-Generaal niet dan de 
uitvoerderr  der  van wege den Koning ontvangen wetten is, bewijst juist dat de uitvoerende map hier te 
landelande vrijmagtig , en dus willekeurig over  de wetgeving, over  het leven en de bezittingen van allen in 
dee koloniën beschikt: immers maakt, schorst en vernietigt de Koning de wetten en kan dezelve zulks 
denn Gouverneur  bij  delegatie toekennen (...).426 

Naa deze verduidelijkin g herhalen de leden hun Thorbeckiaanse opvatting: de wetgevende macht moet 

eenn rol spelen bij  het maken van regelgeving voor  de koloniën, en de grens tussen de regelgevende 

bevoegdhedenn van de wetgevende macht en van de Koning hoeft voor  de koloniën niet dezelfde te zijn 

alss voor  Nederland. 

Inn haar  memorie tot beantwoording gaat de regering op de kwestie van regelgeving voor  de koloniën 

niett  meer  in.427 Pas op 4 juni 1840, tijdens de algemene beraadslaging in de Tweede Kamer in eerste 

lezingg van het koloniale ontwerp-artikel , komt de kwestie weer  aan de orde. Aan de discussies over  het 

4233 Handelingen (1840-1842), deel 1, p. 218. 
4244 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 218. Zoals bekend bepaalt artikel 16 Rr  1836 dat de gouverneur-

generaall  regelgeving maakt 'onder  's Konings nadere approbatie'. 
4299 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 257. 
4266 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 2S7. Mij n cursivering. 
4277 Blijkens Abr. Jansen (1932), p. 31 en Kannegieter, p. 401 was dit oorspronkelijk wel Bauds bedoeling 

geweest.. Hij  had willen opmerken dat het vaststellen van regelgeving door  de wetgevende macht bedenkelijk is 
doorr  de gebrekkige kennis van de Staten-Generaal over  de koloniën. 
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'opperbestuurr bij uitsluiting' voegt de beraadslaging van die dag weinig toe. Het Thorbeckiaanse en het 

regeringsstandpuntt worden tegenover elkaar gesteld en met de bekende argumenten verdedigd. 

Dee belangrijkste vertegenwoordiger van het Thorbeckiaanse standpunt is het kamerlid Luzac. Hij 

wijstt erop dat de nieuwe redactie 'die opvatting van art. 60 [Gw 1815] bestendig[t], naar welke nu 25 

jarenn lang door de Regering is gehandeld geworden, en welke medebrengt, dat alles, in, over en 

betreffendee de overzeesche bezittingen van den eenvoudige wil des Konings afhangt', zodat de koloni-

ënn 'geheel bij besluiten, of hetgeen men ook wel reglementen van algemeen bestuur noemt, beheerd en 

geregeerdd [worden]'.42*  Deze opvatting is onjuist, zo stelt Luzac met een beroep op Thorbecke, 'den 

beroemdenn hoogleeraar, die door zijne uitmuntende aanteekening op de Gwt. het regt verstand derzelve 

zooo juist toelichtte*.429 Artikel 60 Gw 1815 sluit de Staten-Generaal niet uit van het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën, en het argument dat de Staten-Generaal onvoldoende kennis van de 

koloniënn hebben snijdt geen hout omdat oefening kunst zal baren. 

Kamerledenn als De Jonge van Campers Nieuwland en Beelaerts van Blokland verdedigen het 

regeringsstandpuntt volgens welke regelgeving voor de koloniën alleen door de Koning dient te worden 

vastgesteld.. De Jonge gebruikt het standaardargument. Het is in het belang der zaak 'dat de Regering in 

haarr grondwettig beheer over de koloniën gehandhaafd blijve (...). De tusschenkomst der wetgevende 

vergadering,, te ver verwijderd en onmogelijk van genoegzame kennis voorzien, zou de zaken slechts 

bedervenn (...).'43° Beelaerts wijst erop dat de Staten-Generaal een vertegenwoordigend karakter hebben 

enn dat hun aandeel in de wetgevende macht daarop berust. Omdat ze de bevolking van de koloniën niet 

vertegenwoordigen,, hebben ze ook niet het recht 'om wetten te maken voor bevolkingen die in deze 

Vertegenwoordigingg geen aandeel hebben'.431 

Ministerr van justitie Van Maanen, die de vergadering over het koloniale ontwerp-artikel voorzit 

omdatt minister van koloniën Baud in Utrecht is en de zitting niet kan bijwonen,432 besluit de discussies 

mett de opmerking dat de herziening van artikel 60 Gw 1815 zich beperkt tot de kwestie van de kolonia-

lee financiën, 'terwijl alle overige vraagpunten, bijzonder over de beteekenis der woorden: uitsluitend 

opperbestuur,opperbestuur, onaangeroerd en geheel in het midden worden gelaten'.433 Het ontwerp-artikel wordt 

daarnaa in stemming gebracht en met 41 tegen 14 stemmen aangenomen. Op 15 juni 1840 verenigt de 

Eerstee Kamer zich met 'al de aan haar toegezondene voordragten nopens de herziening der Gwt.'.434 

4288 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 217. 
4299 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 220. 
4300 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 226-7. Mijn cursivering. 
4311 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 236. 
4322 Zie Kannegieter, p. 402. Abr. Jansen (1932), p. 31 stelt dat Baud de beraadslagingen op verzoek van de 

Koningg niet bijwoonde. 
4333 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 238. 
4344 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 306. 
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Artike ll  230 Gw 1815 bepaalt dat grondwetsherzieningen in tweede lezing worden beoordeeld door  de 

gewonee leden van de Staten-Generaal, met daaraan toegevoegd een door  Provinciale Staten gekozen 

gelijkk  aantal buitengewone leden, zodat er  een dubbele Tweede en een dubbele Eerste Kamer is. De 

dubbelee Tweede Kamer komt op 4 augustus 1840 bijeen. Het verslag van 6 augustus over  de wetsont-

werpenn meldt dat het koloniale ontwerp-artikel 'de goedkeuring van de grote meerderheid der  leden 

[heeft]]  weggedragen'.4"  De beraadslagingen over  het koloniale ontwerp-artikel op 1 september  1840 

leverenn vervolgens weinig nieuws meer  op. Thorbecke, een van de buitengewone leden van de dubbele 

Tweedee Kamer, voert maar  kort het woord en dan vooral over  de tweede en derde alinea van het 

ontwerp-artikel ,, die gaan over  de koloniale financiën.43*  Luzac voert uitgebreid het woord, maar  meer 

dann een herhaling van zijn in eerste lezing gemaakte opmerkingen levert dat niet op. Het buitengewone 

lidd De Ranitz oppert om 'de uitlegging van het eerste lid van art. 60, als thans niet aan de raadpleging 

vann deze Kamer onderworpen, ter  zijde te stellen'.437 De beraadslagingen eindigen met de aanname van 

hett  ontwerp met 85 tegen 20 stemmen, waarna op 4 september  1840 ook de dubbele Eerste Kamer het 

ontwerpp aanneemt. 

Uitt  minister  Van Maanens opmerking blijk t dat op koloniaal terrein met de grondwetsherziening van 

18400 is beoogd om veranderingen aan te brengen op het terrein van de koloniale financiën, niet om 

veranderingenn aan te brengen in de theorie en de praktij k van het koninklij k 'opperbestuur  bij  uitslui-

ting''  van artikel 60 Gw 1815. Onder  de Grondwet van 1840 zal in Nederland de Koning dan ook als 

vanoudss de regelgeving voor  de koloniën alleen vaststellen, zonder  medewerking van de Staten-

Generaal,, en zonder  de Staten-Generaal terzake verantwoording schuldig te zijn. 

Dee discussies in de Staten-Generaal over  de veranderingen op het terrein van de koloniale financiën 

mondenn uit in de tweede en derde alinea van artikel 59 Gw 1840 die bepalen dat aan de Staten-Gene-

raall  zullen worden medegedeeld de laatst ingekomene staten van ontvangsten en uitgaven van de 

koloniënn en dat het gebruik van het batig slot, beschikbaar  ten behoeve van Nederland, bij  de wet wordt 

geregeld.. De precieze loop van de discussies zal niet beschreven worden, maar  enkele opmerkingen 

eroverr  lijken op hun plaats.43' 

Dee tweede en derde alinea zijn het resultaat van een machtsstrijd tussen de Tweede Kamer en de 

regeringg in de periode 1815-1840 waarover  in paragraaf 3.3.2.2 al enkele opmerkingen zijn gemaakt. In 

dezee periode vraagt de Tweede Kamer de regering steeds dringender  om inlichtingen over  de koloniale 

4355 Handelingen (1840-1842), deel Hl, p. 238. 
4344 Zie Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 130-1. 
4377 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 132. 
4311 Zie Abr. Jansen (1932), p. 19-34 en Kannegieter, passim voor  een weergave van de discussies over  de 

kolonialee financiën. Zie Abr. Jansen (1932), p. 12-7 en Kannegieter, p. 389-91 voor  uitgebreidere behandelingen 
vann de oorsprong van de tweede en derde alinea. 
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financiën.. Zo dringt de Kamer in 1818 aan op grotere openheid van de regering op het terrein van de 

kolonialee financiën als daardoor geen staatkundige belangen geschaad worden. In 1826, 1827 en 1828 

komenn Indische leningswetten tot stand, met artikelen die daarin zijn opgenomen op aandrang van de 

Kamerr en tot ongenoegen van Willem I en die bepalen dat om de vijfjaar, te beginnen met het jaar 

1831,, aan de Staten-Generaal opening gegeven zal worden van de geldelijke toestand van de overzeese 

gebieden.gebieden.439439 Als op de rijksbegrotingen van 1834 en 1835 het ministerie van koloniën in het geheel niet 

wordtt genoemd roept dat protesten op vanuit de Tweede Kamer. De regering voegt daarop aan de 

begrotingg van 1835 het ministerie van koloniën als een pro memorie post toe.440 Ten slotte kan gewezen 

wordenn op een ontwerp-leningswet van minister van koloniën Van den Bosch uit december 1839, 

waarinn op aandrang van de Tweede Kamer een artikel wordt toegevoegd dat na nadere wijziging luidt 

alss volgt: 

4.. Jaarlijks zal aan de S.G. opening worden gegeven van den financieelen toestand der overzeesche 
bezittingen,, en opgaaf worden gedaan van de zuivere opbrengst der produkten en van hetgeen in het 
volgendd jaar gerekend kan worden hier te lande beschikbaar te zullen zijn; en zal over dit excedent bij 
dee wet worden beschikt.441 

Overigenss zal het wetsvoorstel ondanks dit ingevoegde artikel op 20 december 1839 met ruime meer-

derheidd door de Tweede Kamer worden verworpen, als gevolg van het 'wantrouwen, door de weinige 

openhartigheidd der regeering ontstaan en gegroeid'.442 Enkele dagen na de verwerping van zijn lening-

wett treedt minister Van den Bosch af, hetgeen het beginsel van de politieke ministeriële verantwoorde-

lijkheidd reeds aankondigt.443 

Dee periode 1815-1840 is daarmee een tijdvak waarin 'de kamer in klimmende mate aandacht heeft 

voor,, voortdurend inlichtingen vraagt over, indische zaken. Uiteraard valt daarbij de nadruk op de 

geldmiddelen.'4444 De voorgestelde wijzigingen in artikel 60 Gw 1815, uitmondend in artikel 59 Gw 

18400 zijn een direct gevolg van deze steeds grotere aandacht van de Tweede Kamer voor de koloniale 

financiën.. Men kan 'in de leeningwetten van 1826,1827 en 1828 en het afgewimpelde ontwerp (...) uit 

Decemberr 1839 (...) het voorspel zien van de wijziging in 1840 van artikel 59 Grondwet'.445 

4399 Zie Stb. 1826, nr. 12, artikel 5; Stb. 1827, nr. 62, artikel 2; Stb. 1828, nr. 90, artikel 5; zie ook Bordewijk, 
p.. 200-12. Zie Abr. Jansen (1932), p. 15 voor het ongenoegen van Willem I. Zie De Waal (1860-1861), deel I, p. 
160-289,, 299-314 en 314-57 voor de behandeling van de leningwetten in de Tweede Kamer. Overigens zal de 
Tweedee Kamer de voor 1831 toegezegde mededelingen pas in 1835 toegezonden krijgen. 

4400 Zie Stb. 1833, nr. 68 en Stb. 1834, nr. 38. Zie ook De Meij (2003a), p. 177-9. 
4411 De Waal (1860-1861), deel II, p. 246. 
4422 Bordewijk, p. 225. Zie Bordewijk, p. 222-5 voor een korte, en De Waal (1860-1861), deel II, p. 182-304 

voorr een uitgebreide behandeling van de discussies over het ontwerp. 
4433 Zie De Meij (2003a), p. 177-84; Oud (1967,1970), deel I, p. 263; Van der Pot-Donner, p. 121 en 428-9. 
4444 Abr. Jansen (1932), p. 15. 
4455 Abr. Jansen (1932), p. 19. Zie ook Kannegieter, p. 391 en Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136-8. 
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Watt  is nu, ter  afsluiting van de behandeling van de grondwetsherziening van 1840, het belang van deze 

herziening?? Tijdgenoten hebben hierover  verschillend geoordeeld. Zo hebben verschillende Kamerle-

denn het gevoel gehad dat met de invoering ervan een principieel belangrijke stap is gezet446 Thorbecke 

enn de Negenmannen - negen Tweede-Kamerleden, waaronder  Thorbecke, die in 1844 een voorstel tot 

herzieningg van de Grondwet zullen indienen - zijn daarentegen negatief. Thorbecke noemt de herzie-

ningg een 'men mag wel zeggen nationale (...) te leurstelling', en de Negenmannen hebben het over  'de 

bekrompenheidd en ongenoegzaamheid der  herziening'.447 Tegenwoordig zijn er  verschillende schrijvers 

diee aan de herziening vri j  veel betekenis toekennen. Zij  wijzen erop dat de invoering van de strafrechte-

lijk ee verantwoordelijkheid een andere rol voor  de ministers in het leven heeft geroepen en van groot 

belangg is geweest voor  het ontstaan van de twee-eenheid Koning-minister.448 Andere schrijvers, zoals 

Oudd en Van der  Pot-Donner, zijn iets negatiever: volgens Oud stelt de strafrechtelijk e ministeriele 

verantwoordelijkheidd niet veel voor  en is het vooral de praktij k die heeft gezorgd voor  een andere rol 

voorr  de ministers, en Van der  Pot-Donner  spreekt over  een beperkte herziening die velen niet kon 

bevredigen.4499 Misschien kan het best worden gesteld dat de herziening van 1840 onmiskenbaar  een 

bijdragee heeft geleverd aan de geleidelijke overgang van een besluitenregeiïng naar  een parlementair 

stelsell  in Nederland, maar  dat deze bijdrage een niet al te grote is geweest. 

Watt  hiervan ook zij , op koloniaal terrein heeft de grondweteherziening van 1840 weinig opgeleverd: 

zee verleent de Staten-Generaal geen extra bevoegdheden op het terrein van de koloniale financiën, ze 

creëertt  geen verplichting voor  de regering om jegens de Staten-Generaal verantwoording af te leggen 

overr  het koloniale beleid, en ze brengt geen wijziging aan in de verdeling van regelgevende bevoegdhe-

denn voor  Nederlands-Indië. Wat de koloniale financiën betreft: artikel 59 Gw 1840 wordt negatief 

gewaardeerd,, omdat het de Staten-Generaal in deze nauwelijks een rol laat spelen. Zo waren er  tijdens 

dee beraadslagingen over  de herziening vanuit de Tweede Kamer stemmen opgegaan om voortaan de 

kolonialee begroting bij  wet vast te stellen.430 De regering weet die stemmen te bezweren en de Tweede 

Kamerr  zover  te krijgen om genoegen te nemen met het bij  wet regelen van het gebruik van dat deel van 

hett  door  de regering vastgestelde batig slot dat in de ogen van de regering beschikbaar  is voor  Neder-

land.. Hiermee heeft de regering in feite 'geen enkele bevoegdheid, noch eenigerlei zeggenschap ten 

aanzienn van de indische geldmiddelen afgestaan'.451 

Watt  betreft het 'opperbestuur  bij  uitsluiting' , eerder  is al aangegeven dat dit door  de grondwetsher-

4466 Zie Bomewasser, p. 441-3. 
4477 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. IX; Handelingen (1846), p. 166. 
4411 Zie Bomewasser, passim; Bovend'Eert en Kummeling, p. 338-9; Elzinga, p. 85 en 93; Kortmann, p. 304-

5;;  Van Sas, p. 129. 
4499 Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 264; Van der  Pot-Donner, p. 122-3. 
4300 Zie bijvoorbeeld Handelingen (1840-1842), deel I, p. 41. 
4511 Abr. Jansen (1932), p. 29. Zie ook Buijs, deel I, p. 230-1 en Thorbecke (1906) deel I, p. 139̂ M). 
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zieningg van 1840 geen veranderingen ondergaat: op dit terrein is de herziening niet van belang geweest. 

Err is echter wel beweerd dat de toevoeging van de nieuwe artikelleden uitsluitsel geeft over de beteke-

niss van 'opperbestuur bij uitsluiting'. Zo denkt Buijs dat Thorbeckes interpretatie van deze uitdrukking 

'naa de herziening van '40 (...) zeker niet meer [kan] worden volgehouden'.452 De door Thorbecke 

opgeworpenn strijd is beslist door de derde alinea van artikel 59 Gw 1840. Immers, zo stelt Buijs, 

wanneerr de Grondwet de beslissing over het gebruik van het batig slot, maar ook niets meer dan deze, 
aann den gewonen wetgever opdroeg, dan was het duidelijk dat zij [de Grondwet] hem [de gewone 
wetgever]]  van al hetgeen verder met de koloniale aangelegenheden in verband stond wilde hebben 
buitengesloten.40 0 

Inn de tweede uitgave van zijn Aanteekening, over de Grondwet van 1840, hangt Thorbecke echter nog 

steedss zijn oude interpretatie aan. Het is dan ook niet goed in te zien hoe de derde alinea van artikel 59 

Gww 1840 Thorbeckes interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' eenduidig kan weerleggen. In 

paragraaff  3.3.2.2 is gebleken dat Thorbecke meent dat de wetgevende macht regelgevende bevoegdhe-

denn voor de koloniën heeft op grond van de natuurlijke betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' en 

opp grond van de artikelen 105 en 72 Gw 1815. In de Grondwet van 1840 blijf t de term 'opperbestuur 

bijj  uitsluiting' onverminderd gehandhaafd, en worden de artikelen 105 en 72 Gw 1815 onveranderd 

overgenomen,, als de artikelen 106 en 73 Gw 1840. 

Daardoorr bepaalt, in Thorbeckes optiek, ook de Grondwet van 1840 door het gebruik van 'opperbe-

stuur'' in artikel 59 Gw 1840 niet dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën 

heeft.. Onder opperbestuur valt immers niet het maken van wetgeving. Ook deze Grondwet roept de 

Staten-Generaall  tot medewerking bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën 'bij art. 106, dat 

voorr alle takken van wetgevend gezag, die niet uitdrukkelijk aan den Koning alleen zijn opgedragen, 

denn bevoegden persoon aanwijst'.454 Daarnaast is er nog steeds artikel 72 Gw 1840, dat 'die voorschrif-

tenn of stukken van kolonieregeling, welke buiten het begrip vallen van maatregelen van bestuur, 

voor[behoudt]]  aan het gemeen overleg met de StatengeneraaF.455 

Hett is waar dat Thorbecke tijdens de algemene beraadslagingen in tweede lezing over de voorstellen 

tott grondwetsherziening van 1840 heeft gezegd dat de bepalingen waarmee artikel 60 Gw 1815 worden 

vermeerderdd een 'beperking [schijnen] eener veel ruimere bevoegdheid'.456 En in zijn Aanteekening 

merktt Thorbecke over de derde alinea van artikel 59 Gw 1840 op dat hier sprake is van 'beperking van 

eenn regt, dat de Statengeneraal, zoo dit bijvoegsel niet bestond, in veel ruimeren omvang zouden 

4522 Buijs, deel I, p. 230. Zie ook Kannegieter, p. 403. 
4533 Buijs, deel I,p. 231. 
4544 Thorbecke (1841,1843), deel I,p. 141. 
4555 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 141. Voor alle duidelijkheid: hier wordt niet beweerd dat Thorbeckes 

interpretatiee van 'opperbestuur bij uitsluiting' in de Grondwetten van 1814,1815 en 1840 juist is, maar alleen dat 
dee grondwetsherziening van 1840 geen definitieve weerlegging oplevert van Thorbeckes interpretatie. 

4566 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 131. 
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moetenmoeten oefenen'.457 

Mett de veel ruimere bevoegdheid doelt Thorbecke echter niet op de regelgevende bevoegdheid van 

dee wetgevende macht voor de koloniën in het algemeen. De ruimere bevoegdheid die wel wordt beperkt 

iss te vinden in artikel 122 Gw 1840, dat de inwilligin g van de Staten-Generaal vereist op de begroting 

vann de uitgaven van het Rijk, zodat 'het gebruik der Staatsinkomsten tot uitgaven [wordt] bepaald door 

dee wet'. De derde alinea van artikel 59 Gw 1840 echter 'stelt de Staatsinkomsten uit de overzeesche 

gebiedenn (...) buiten dien regel, daar zij er enkel het batig slot aan onderwerpt*.45*  Wat volgens Thor-

beckee in de Grondwet van 1840 dus wordt beperkt is het begrotingsrecht van de wetgevende macht met 

betrekkingg tot de inkomsten uit de koloniën. Als lid van de Tweede Kamer zal Thorbecke dit in juni 

18455 nog eens herhalen: het begrotingsrecht wordt beperkt, maar op het terrein van het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën 'is de bevoegdheid der wetgevende magt met opzigt tot de koloniën 

dezelfdee als vóór de herziening van 1840 gebleven'.459 

All  met al brengt de grondwetsherziening van 1840 geen andere verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn voorde koloniën, en kan ze Thorbeckes interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' niet 

eenduidigg weerleggen. Toch is de herziening niet geheel van belang ontbloot waar het de koloniën 

betreft:: ze zorgt voor het eerst voor een duidelijk staatsrechtelijk gekleurd debat in de publieke opinie 

enn in de Tweede Kamer over koloniale kwesties. Zo wordt gesproken over de verhouding tussen de 

wetgevendee macht en de Koning bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën, en over de 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië tussen de Koning en de gouverneur-

generaal.. De eerste kwestie komt enkele jaren later nogmaals aan de orde in opmerkingen van minister 

vann koloniën Baud over het autocratische regeringsbeginsel. 

3.5.22 Bauds verdediging van het autocratische regeringsbeginsel 

Dee Grondwet van 1840 geeft de Staten-Generaal geen rol bij het vaststellen van regelgeving voor de 

koloniën,, en handhaaft het uitsluitend opperbestuur van de Koning over de koloniën. Baud, die zich 

tijdenss de grondwetsherziening van 1840 in de Tweede Kamer hierover niet expliciet had uitgelaten, 

verdedigtt het uitsluitend opperbestuur tijdens debatten in de Tweede Kamer over de begroting voor 

18444 en 1845 in het zittingsjaar 1842-1843 en vooral tijdens debatten in de Tweede Kamer over het 

koloniaall  batig slot over 1843 in het zittingsjaar 1843-1844. 

Tijdenss de begrotingsdebatten merkt Baud op dat het koloniaal bestuur alleen kan beantwoorden aan 

watt men ervan verwacht - aangenomen mag worden dat die verwachting neerkomt op batige sloten voor 

Nederlandd - als de koloniale administratie berust 'op eene verstandige toepassing van het autokratisch 

Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 140. Mijn cursivering. 
Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 140. 
Dee Waal (1860-1861), deel m, p. 553. 
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regeringsbeginseV.regeringsbeginseV. Deze verstandige toepassing is te vinden in artikel 59 Gw 1840, dat volgens Baud 

'hett  eenige goede beginsel [daarstelt], waarop het bestuur  van koloniën rusten moet'.460 

Naa kritie k van Luzac op deze opmerking verklaart Baud dat hij  met de opmerking dat ten opzichte 

vann de koloniën het autocratisch regeringsbeginsel bestaat 

blootelijkk  [heeft] willen te kennen geven, dat het bestuur  der  overz. bez. bij  de Grw. is opgedragen aan 
dee Kroon, met uitsluiting der  overige Staatsmagten. Koloniën kunnen alleen worden behouden onder 
eenn krachtig gekonstitueerd bestuur. Dit kan slechts worden verkregen door  de meest mogelijke 
vereenigingg van magt in ééne hand. De bepalingen der  Grw. hebben het mogelijk gemaakt, onze 
kolonialee administratie op dien voet in te rigten. Die deze bepalingen dragen daarom den stempel van 
zaakkenniss en wijsheid.461 

Dee Koning heeft op grond van artikel 59 Gw 1840 en eerder  artikel 60 Gw 1815, 'de wetgevende en 

administratievee magt over  de koloniën in haaren geheelen omvang',462 hetgeen nodig is om Nederlands-

Indi ee te behouden. 

Tijdenss de debatten in het zittingsjaar  1843-1844 over  het koloniaal batig slot over  1843 gaat Baud, 

naa aanvallen vanuit de Tweede Kamer op het autocratisch regeringsbeginsel die alle het stempel van 

Thorbeckess opvattingen dragen, dieper  op de zaak in. Hij  bestrijdt dat de regering zich een ongrondwet-

tigee macht over  de koloniën aanmatigt. Ter  staving daarvan wijst hij  op enkele feiten, waarvan het 

merendeell  in paragraaf 3.3.2.2 aan de orde is gekomen, zoals Van Hogendorps antwoord op de vraag 

vann Dotrenge in de grondwetscommissie van 1815 en de reactie van de Tweede Kamer bij  het indienen 

vann een ontwerp-leningswet in 1825. 

Baudd erkent intussen dat die feiten de mogelijkheid niet uitsluiten dat het beter  zou kunnen zijn 'dat 

dee wetgeving, voor  zooveel de koloniën betreft, niet uitsluitend bij  den Koning als opperbestuurder 

verbleef;;  hij  wil daarom 'de quaestie ook uit het oogpunt van nuttigheid (...) behandelen'.463 Om de 

vraagg te kunnen beantwoorden of de inmenging van de Staten-Generaal in het koloniaal beheer  nuttig 

kann zijn moet worden onderzocht 'wat de volksbegrippen zijn die men gaarne in zijne koloniën ontwik-

keldd zag'.464 Als men het gevaarlijk acht 

omm de leer  van de mede-regering des volks in de koloniën te verspreiden, dan onthoude men zich, om 
hett  koloniaal bestuur  te plaatsen onder  den grondwettigen invloed eener  vergadering, welke haar 
aanzijnn aan die theorie te danken heeft.463 

Nederlands-Indiëë is een wingewest waar  'de voortplanting der  staatkundige begrippen, die in het 

moederlandd heerschen, de ongerijmdheid zelve [zou] zijn'. 466 In wingewesten is het eenhoofdig rege-

Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 392. Mij n cursivering. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 402. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 402. 
Dee Waal (1860,1861), deel UI, p. 473. 
Dee Waal (1860,1861), deel ffl,  p. 473. 
Dee Waal (1860-1861), deel UI, p. 473. 
Dee Waal (1860-1861), deel ffl,  p. 474. 
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ringsstelsell  op elk niveau nodig. De Europeanen in Nederlands-Indiê 'moeten het voorbeeld geven van 

eenee gehoorzaamheid en eene onderwerping aan het gevestigd gezag, welke de volstrekte voorwaarden 

zijnn van het behoud der  rust en der  orde, waarbij  allen, maar  zij  vooral, belang hebben'.467 Het koloniaal 

gevestigdd gezag op zijn beurt kan zich alleen 'behoorlij k kwijten aan zijne moeijelijke taak', als het 

opperbestuurr  in het moederland 'van hetwelk het zijne indrukken ontvangt, alsmede (...) [rust] op het 

beginsell  van eenheid'.46*  Wanneer  men het principe van eenhoofdigheid verlaat zal volgens Baud 

hett  koloniaal gezag zijne klem verliezen, en de regerings-beginselen, van welke het in stand blijven 
vann Nederlands heerschappij  in Indie afhangt, zullen verdrongen worden door  de begrippen, welke 
zichh in den moederstaat geduriglijk afwisselen.469 

Inmengingg van de Staten-Generaal in het koloniaal beheer  zal leiden tot het einde van rust en orde in 

Nederlands-Indiee en tot het verlies van de klem van het koloniale gezag en is daarom niet nuttig. 

Eenn dergelijke inmenging zou bovendien ondoelmatig zijn. Baud gelooft dat 'was het beginsel van 

inmengingg aangenomen, deze Kamer het koloniaal stelsel zou omhelzen door  den graaf Van Hogendorp 

voorgestaan'.4700 Dit is een stelsel dat de positie van de inheemse aristocratie wil verzwakken en dat de 

beginselenn van vrij e landbouw en van vrij e handel verkondigt Door  de verzwakking van de positie van 

dee inheemse aristocratie echter  zal 'het laatste tijdperk  van onze heerschappij  zijn aangebroken',471 en 

dee beginselen van vrij e landbouw en handel zijn lang genoeg in de prakij k toegepast om de funeste 

gevolgenn ervan te tonen voor  de winstgevendheid van Nederlands-Indie*  voor  Nederland. 

Kortom::  de Staten-Generaal spelen op basis van artikel 59 Gw 1840 geen rol bij  het vaststellen van 

regelgevingg voor  de koloniën en behoren er  ook geen rol  bij  te spelen omdat dit zou leiden tot het einde 

vann rust en orde in Nederlands-Indiê*  en tot ondoelmatige maatregelen die de winstgevendheid van 

Nederlands-Indiee in gevaar  zouden brengen. 

Eenn minderheid in de Tweede Kamer reageert negatief op Bauds opmerkingen. Zo stelt Thorbecke, 

diee in maart 1844 door  de Provinciale Staten van Zuid-Holland tot lid van de Tweede Kamer is gekozen 

(enn in oktober  1845 de Tweede Kamer weer  zal verlaten), in reactie op Bauds opmerkingen tijdens de 

debattenn in het zittingsjaar  1843-1844 dat Baud zich heeft gericht 'als tot eene vergadering, die begeer-

dee alléén, zonder  de Kroon (...) de koloniën te regeren; als tot eene vergadering, die geloofde dat de 

wetten,, hier  te lande geldende of gepast, ook behoorden te gelden in de koloniën'. Thorbecke acht dit 

onjuist,, maar  wil niet overgaan tot weerlegging. Die deze kan namelijk 'hare plaats enkel vinden bij 

eenee herziening der  Grw\472 Tot een voorstel tot herziening van de Grondwet komt het intussen snel 

Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 474-5. 
Dee Waal (1860,1861), deel III , p. 475. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 475. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 477. 
Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 478. 
Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 484. 
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genoeg.. Het wordt in december 1844 ingediend en staat bekend als het voorstel van de Negenmannen. 

3.55 J Het voorstel van de Negenmannen 

Zoalss gezegd is de grondwetsherziening van 1840 een eerste hoogtepunt in het staatsrechtelijke debat 

overr de verhouding tussen de wetgevende macht en de Koning bij het vaststellen van regelgeving voor 

dee koloniën in de periode 1840-1848 en zal de grondwetsherziening van 1848 een tweede hoogtepunt 

zijn.. Daartussenin speelt zich een mislukte poging af om artikel 59 Gw 1840 te wijzigen als in decem-

berr 1844 de Negenmannen een voorstel tot grondwetsherziening bij de Tweede Kamer indienen. De 

Negenmannenn zijn Thorbecke en in zijn kielzog acht andere leden van de Tweede Kamer.473 

Hett voorstel tot herziening van de Grondwet van 1840 dat de Negenmannen indienen gaat vrij ver: 

zoo worden de politieke ministeriele verantwoordelijkheid en rechtstreekse verkiezingen van de leden 

vann de Tweede Kamer geïntroduceerd. Het heeft dan ook binnen en buiten het parlement veel reacties 

opgeroepen.. In het onderstaande zal geen aandacht worden besteed aan de reacties buiten het parle-

ment;4744 de reacties binnen het parlement zullen worden behandeld voor zover ze de voor de koloniën 

relevantee artikelen van het voorstel betreffen. 

Dee voor de koloniën relevante artikelen van het voorstel van de Negenmannen zijn vrijwel woordelijk 

gelijkk aan artikelen van Thorbeckes Proeve uit 1840 en luiden als volgt: 

56.. De Koning heeft het opperbestuur van de koloniën of bezittingen van het Rijk in andere wereld-
deelen. . 
68.. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State (...) alle algemeene maatregelen van 
inwendigg bestuur van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. 
100.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend. 
113.. Eene wet, die niet uitdrukkelijk zegt, dat zij ook op de Overzeesche bezittingen toepasselijk is, 
wordtt geacht enkel voor het Rijk in Europa te zijn gemaakt. De Overzeesche bezittingen worden door 
bijzonderee wetten geregeld. 
141.. Er is een algemeen wetboek van Burgerlijk Regt, van Koophandel, van Strafregt, van Burgerlijke 
Regts-- en van Strafvordering, en van de Zamenstelling der Regterlijke Magt. Omtrent de Overzeesche 
bezittingenn geldt, ook ten aanzien van deze deelen van wetgeving, art. 113.47s 

Hett voorstel behelst daarmee het bekende Thorbeckiaanse stelsel van een verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor de koloniën tussen de wetgevende macht en de Koning waarbij het zwaartepunt bij 

dee eerste ligt. Dit stelsel wordt in de memorie van toelichting bij het voorstel, die eind januari 1845 

gereedd komt, kort toegelicht en verdedigd. 

4733 Het gaat om de heren Luzac, Van Dam van Isselt, Van Rechteren van Appeltern, De Kempenaer, Storm, 
Wichers,, Van Heemstra en Anemaet. Zie De Gelder, p. 17-21 en Handelingen (1846), p. IX-XV voor de 
voorgeschiedeniss van het voorstel van de Negenmannen. 

4744 Zie hiervoor De Gelder, p. 32-4. Zie Handelingen (1846), p. 680-1 voor een lijst van geschriften over het 
voorstell  van de Negenmannen. 

4755 Zie Handelingen (1846), p. 35,37,42,43 en 47. 
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Ontwerp-artike ll  56 moet artikel 59 Gw 1840 vervangen. In het ontwerp-artikel zijn de woorden 'bi j 

uitsluiting ''  verdwenen omdat ze niets toevoegen aan de betekenis van 'opperbestuur', en oorzaak zijn 

'vann allerlei misvatting, voorwendsel eener  geenszins grondwettige regering'; en verdwijnen de tweede 

enn derde alinea van artikel 59 Gw 1840, die slechts 'beperkingen der  wetgevende mag? zijn.476 

Ontwerp-artike ll  113 komt voort uit de erkenning van 'tweederlei waarheid: dat de algemeen 

wetgevendee Magt het gansche rijk  omvat; en dat zij  ten aanzien der  koloniën in den regel anders, dan 

hierr  te lande, te werk moet gaan'.477 Zo wordt een onderscheid tussen het Europese en het koloniale 

deell  van de wetgeving aangebracht dat de wetgever  duidelijk maakt 

datt  zowel de onderwerpen zijner  zorg, als hare grenzen, en de regels door  hem te stellen, over  zee 
anderss kunnen zijn, dan aan deze zijde. Het is er  geenszins om te doen, den wetgever  op te roepen tot 
voorbarigee tusschenkomst in hetgeen op den voet, waarop de koloniën worden geregeerd, zeer  wel kan 
blijven.. Maar  verandering van hetgeen ook daar  in 't wezen wettelijke bepaling is, moet buiten den 
rijkswetgeverr  niet kunnen geschieden.478 

Inn deze opmerkingen valt de hand van Thorbecke te herkennen: de wetgevende macht moet regelen wat 

bijj  wet geregeld behoort te worden, maar  de onderwerpen die bij  wet geregeld behoren te worden 

kunnenn voor  de koloniën andere zijn dan voor  Nederland. Wel wordt nu duidelijker  dat Thorbecke en 

dee overige Negenmannen in ieder  geval vinden dat veranderingen van ook in de koloniën wezenlijk 

wettelijk ee bepalingen voortaan slechts bij  wet behoren te geschieden, zonder  dat ze daar  overigens een 

materieell  wetsbegrip bijleveren. 

Ookk op een ander  punt wordt meer  duidelijkheid verschaft: de verlangde rol voor  de wetgevende 

machtt  wordt vooral gevraagd 'in het belang der  koloniale huishouding. Plaatsing der  koloniën onder 

denn waarborg van het wetgevend gezag des rijks  zal, om slechts één uit zoo vele voordelen te noemen, 

hett  aanleggen van vaderlandsche kapitalen en nijverheid over  zee oneindig bevorderen.'479 Zorg voor 

verbeteringg van het lot van de inheemse bevolking wordt door  de Negenmannen niet op de voorgrond 

geplaatst. . 

Ontwerp-artike ll  141 benadrukt dat de algemene wetboeken voor  de overzeese gebieden afzonderlijk 

vastgesteldd dienen te worden en andere regels kunnen bevatten dan de algemene wetboeken voor 

Nederland.. Ook geeft het artikel aan dat, hoewel de grens tussen de regelgevende bevoegdheden van de 

wetgevendee macht en die van de Koning voor  de koloniën anders getrokken kan worden dan voor 

Nederland,, de Koning in elk geval uitgesloten is van het maken van de in het ontwerp-artikel opgesom-

dee regelgeving. Daarmee wordt de verhouding tussen koloniale wetten en koloniale amvb's iets 

4766 Handelingen (1846), p. 65. De toelichting bij  dit ontwerp-artikel bevat de bekende omschrijving door  de 
Negenmannenn van de derde alinea van artikel 59 Gw 1840 als 'de zonderlingste begoocheling, die in eene 
Grondwett  ooit plaats vond' (Handelingen (1846), p. 66). 

4777 Handelingen (1846), p. 80. 
4711 Handelingen (1846), p. 80. 
4799 Handelingen (1846), p. 80. 

245 5 



duidelijker.' ' 

Eenn meerderheid in de Tweede Kamer reageert in het voorlopig verslag van maart 1845 negatief op het 

voorstell  van de Negenmannen. Volgens deze meerderheid moeten voorstellen tot grondwetsherziening 

vann de Koning uitgaan. Daarnaast is het voorstel door zijn strekking onaannemelijk: het behelst de 

omkeringg van de beginselen en grondstellingen van het Nederlandse staatsrecht, en gaat daarmee veel te 

ver.481 1 

Dee geciteerde ontwerp-artikelen kunnen de goedkeuring evenmin wegdragen. De meerderheid van 

dee Tweede Kamer vindt dat de Negenmannen met de ontwerp-artikelen 56 en 113 'te ver zijn gegaan, 

enn dat bepaaldelijk de belangen onzer koloniën niet behooren te worden onderworpen aan de wetgeven-

dee magt van het moederland'.4*2 De Koning moet met andere woorden in Nederland het enige regelge-

vendee orgaan voor de koloniën blijven. Het is het standpunt dat bij de grondwetsherziening van 1840 

doorr een meerderheid van de Tweede Kamer en door de regering werd ingenomen. 

Datt dit artikel 59 Gw 1840 moet veranderen wordt door de meerderheid van de Kamer intussen niet 

ontkend.. In zijn huidige vorm biedt het onvoldoende waarborgen voor de zorgvuldige behartiging van 

dee koloniale belangen. Deze waarborgen zouden kunnen worden verkregen door 'opname in de 

Grondwett van duidelijke voorschriften nopens de toepasselijkheid van het beginsel der ministeriële 

verantwoordelijkheidd wegens alle daden van bestuur en inwendige administratie in de koloniën'.483 De 

wenswens wordt uitgesproken dat de regering het artikel in de toekomst in die richting zal veranderen. 

Hoewell  het niet met zoveel woorden wordt uitgesproken, lijk t de Kamer hier niet alleen strafrechte-

lijk ee ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook politieke ministeriële verantwoordelijkheid op het 

oogg te hebben.484 Of dat ook werkelijk zo is maakt in de praktijk echter weinig uit. In hun reactie op de 

doorr de meerderheid van de Tweede Kamer bepleite verandering van artikel 59 Gw 1840 wijzen de 

Negenmannenn er begin mei 1845 op dat het onmogelijk is 

dee ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestuur der koloniën te verzekeren, zoo lang 
allee regeling aldaar enkel van koninklijke besluiten zal afhangen. Verantwoordelijkheid rust op 
vergelijkingg van een doen of niet-doen met een regel, welke door hem, dien men tot verantwoording 
roept,, niet kan worden veranderd. Maar de minister, op wiens voordragt de wetgevende koninklijke 
besluitenn worden genomen of veranderd, zal daarmede zijn gedrag steeds kunnen wettigen. Welke 
wapenenn men smede, de uitvoerder, die tevens wetgever is, blijf t onaantastbaar. Hij dekt zich met het 
gezagg zelf, over welks gebruik men rekenschap van hem zou willen vragen.485 

Ziee Handelingen (1846), p. 80 en 88. 
Ziee Handelingen (1846), p. 104 en 108. 
Handelingenn (1846), p. 123. 
Handelingenn (1846), p. 124. 
Ziee hiervoor Handelingen (1846), p. 121,127 en 181-2. Zie ook De Gelder, p. 29. 
Handelingenn (1846), p. 183. 
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Ministeriel ee verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestuur  van de koloniën, in welke vorm ook, kan 

slechtss tot een controlerende rol voor  de Staten-Generaal leiden als de wetgevende macht regelgeving 

voorr  de koloniën kan opstellen, regelgeving waar  de Koning zich aan moet houden en die hij  niet 

eigenmachtigg kan veranderen. Alleen in het licht van dergelijke regelgeving zou een verantwoordelijke 

ministerr  iets te verantwoorden hebben. De Negenmannen durven de ontwerp-artikelen 56 en 113 dan 

ookk niet te matigen tot het door  de Tweede Kamer bepleite punt 

Tijdenss de algemene beraadslagingen over  het voorstel van de Negenmannen, van 26 tot en met 30 

meii  1845, komen de koloniale ontwerp-artikelen slechts zelden aan de orde en worden er  geen nieuwe 

standpuntenn over  ontvouwd. De tegenstanders benadrukken dat ze de wetgevende macht geen regelge-

vendee bevoegdheden voor  de koloniën willen geven; verschillende Negenmannen beroepen zich op 

Vann Hogendorp, die al rond 1830 het beheer  van de koloniën door  bijzondere wetten voorstond.4*6 Eén 

vann de Negenmannen, Luzac, meent bovendien dat de regering niet snel uit eigen beweging zal over-

gaann tot herziening van de Grondwet, hoofdzakelijk omdat ze geen verandering wil in artikel 59 Gw 

1840::  ze wil 'de volheid van alleenheerschende magt in de Koloniën (...) behouden'.487 Thorbecke 

verklaartt  dat het voorstel van de Negenmannen beoogt om 'de uitvoerende magt sterk te maken door 

stellige,, juiste, duidelijk e bepaling van hetgeen zij  mag en kan', een verklarin g die uiteraard ook op de 

kolonialee ontwerp-artikelen van toepassing is.4** 

Hoewell  achter  de schermen druk overleg is gevoerd tussen de ministers en de Koning over  het 

voorstell  van de Negenmannen,4*9 heeft de regering zich gedurende het overgrote deel van de algemene 

beraadslagingenn van commentaar  onthouden. Pas op de laatste dag van de beraadslagingen neemt 

ministerr  van justiti e De Jonge van Campens Nieuwland het woord en houdt hij  een toespraak die eerder 

inn de kabinetsraad, en dus in bijzij n van de Koning, is vastgesteld.490 Hij  deelt de Kamer mee dat de 

regeringg niet overtuigd is van de noodzakelijkheid van de voorgestelde grondwetswijziging en onmoge-

lij kk  kan toetreden tot de strekking van het voorstel, dat de Koninklijk e macht inperkt en de macht van 

dee Kamers bedenkelijk vermeerdert Zo zouden onder  meer  de koloniën, 'van welker  bloei zoo veel bij 

onss afhangt, (...) wat hare wetgeving (...) aangaat, geheel tot de Kamers overgaan'.491 De regering vraagt 

dee Tweede Kamer daarom om de goedkeuring aan het voorstel van de Negenmannen te onthouden. 

4166 Zie Handelingen (1846), p. 259, 441-2, 582 en 600 voor  de uitsluiting van de wetgevende macht. Zie 
Handelingenn (1846), p. 356,464 en 625 voor  het beroep op Van Hogendorp. 

mm Handelingen (1846), p. 470. Zie ook Handelingen (1846), p. 605-7. 
4ttt Handelingen (1846), p. 567. 
mm Zie De Gelder, p. 35-66. 
4900 Zie De Gelder, p. 56. De kabinetsraad, die tot 1848 van groot belang is geweest, was een vergadering van 

dee ministers onder  het persoonlijk voorzitterschap van de Koning. Daarbij  besliste de Koning, 'eventueel nadat 
bepaaldee denkbeelden door  hen, die onder  zijn leiding vergaderden, waren geopperd' (Van Raalte (1964), p. 
Vu). . 

4911 Handelingen (1846), p. 647. 
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Naa de toespraak van De Jonge duren de algemene beraadslagingen niet lang meer. Ze komen aan 

hunn eind met een hoofdelijke stemming over de vraag of de Tweede Kamer een voorstel wil doen tot 

veranderingg van de Grondwet Deze vraag wordt met 34 tegen 21 stemmen ontkennend beantwoord 

waaropp de Negenmannen van een verdere verdediging van hun voorstel afzien. 

Voorr de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën is het voorstel van de Negenman-

nenn niet van groot belang.492 De koloniale ontwerp-artikelen propageren een reeds bekend stelsel, dat 

zoalss gebruikelijk in de jaren vóór 1848 wordt afgewezen door een meerderheid van de Tweede Kamer 

enn door de regering. Wel van belang is dat tijdens de discussies over het voorstel van de Negenmannen 

duidelijkk wordt dat er niet alteen een minderheid in de Tweede Kamer is die regelgevende bevoegdhe-

denn inzake de koloniën wenst voor de Staten-Generaal, maar dat er ook een meerderheid in de Tweede 

Kamerr is die een controlerende rol voor de Staten-Generaal wenst inzake het bestuur van de koloniën. 

Overigenss acht de Kamer beide wensen slechts te verwezenlijken via een grondwetsherziening. 

Tegelijkertijdd heeft de Tweede Kamer met de afhandeling van het voorstel van de Negenmannen 

duidelijkk gemaakt dat ze het initiatief tot een grondwetsherziening van de Koning wil laten uitgaan. 

Ministerr van justitie De Jonge heeft in zijn toespraak over het voorstel van de Negenmannen aangege-

venn dat de regering (oftewel de Koning) gelooft dat er 'omstandigheden (...) kunnen ontstaan waarin zij 

(...)) veranderingen of bijvoegingen in die Grondwet zou meenen als noodig te mogen en te moeten 

voordragen'.4933 Initiatieven tot grondwetsherziening worden in 1845 en 1846 niet ondernomen. De 

Troonredee van 1845 acht zo'n initiatief niet nodig, de Troonrede van 1846 zwijgt erover.494 

Dee Koning neemt het initiatief tot grondwetsherziening wel in de Troonrede van 18 oktober 1847 ter 

openingg van het zittingsjaar 1847/1848. Hij is tot de overtuiging gekomen, 'dat er eene onbetwistbare 

noodzakelijkheidd bestaat om de bepalingen der Grondwet, welke tot het stem- en kiesrecht betrekking 

hebben,, te verduidelijken', en beseft 'dat het welzijn van den Staat medebrengt, om bij diezelfde 

gelegenheidd ook eenige andere bepalingen der Grondwet, welker wijziging noodig kan worden geacht, 

tee veranderen'.495 Het initiatief mondt uit in de grondwetsherziening van 1848, die zal leiden tot een 

ingrijpendd veranderd stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën en tot een 

controlerendee rol voor de Staten-Generaal inzake het bestuur van de koloniën. 

3.66 Enkele afsluitende opmerkingen 

4922 Zie De Gelder, p. 25 en 67-9, Van Sas, p. 129-31 en Struycken, p. 60 voor het belang van het voorstel in 
eenn bredere context. 

4911 Handelingen (1846), p. 648. 
4944 Zie Van Raalte (1964), p. 93-6. 
4955 Van Raalte (1964), p. 98; zie ook Van Raalte (1964), p. 351-3. 
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Waarr  het overgangstijdperk in veel opzichten verschilde van het VOC-tijdperk , is er  tussen het over-

gangstijdperkk en het tijdper k 1816-1848 in veel sterker  mate sprake van continuïteit. Dit is met name zo 

waarr  het betreft het Nederlandse koloniale denken over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-

Indië.. Bij  de behandeling van de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 is 

geblekenn dat de in het overgangstijdperk ontstane combinatie van de opvatting dat Nederlands-Indië 

eenn wingewest is met de opvatting dat er  voor  de inheemse bevolking van Nederlands-Indië gezorgd 

moett  worden, in het tijdper k 1816-1848 wordt overgenomen. Deze combinatie komt pas in het volgen-

dee tijdper k (1848-1927) onder  druk te staan, als vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw de 

opvattingg dat er  voor  de inheemse bevolking van Nederlands-Indië gezorgd moet worden een veel 

prominenteree rol gaat spelen in het Nederlandse koloniale denken. 

Tochh blijf t in het denken over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië niet alles bij  het 

oude.. Er  ontstaat in het tijdper k 1816-1848 verschil van mening over  de wijze waarop er  voor  de 

inheemsee bevolking moet worden gezorgd. Enerzijds is er  de opvatting van de Raad van State in 1814, 

diee vindt dat verbetering van het lot van de inheemse bevolking met zich moet meebrengen dat zoveel 

mogelijkk  wordt gebroken met inheemse zeden en gewoonten, die 'weinig voor  het gelukkig bestaan van 

eenn volk geschikt zijn, maar  de kenmerken dragen van barbaarschheid en onderdrukking, en van ene 

maatschappijj  in de kindsheid der  beschaving'.496 De Raad lijk t hiermee een zekere verwestersing van de 

inheemsee samenleving te bepleiten. Anderzijds is er  de opvatting van gouverneur-generaal Van den 

Boschh uit 1831, die aansluit bij  de heersende opvatting in het overgangstijdperk. Volgens Van den 

Boschh moet de zorg voor  de inheemse bevolking inhouden dat men geen inbreuk maakt op de huishou-

delijkee en godsdienstige inrichtingen van deze bevolking, en de inheemse bevolking zoveel mogelijk 

naarr  haar  eigen begrippen bestuurt. Van den Bosch verklaart zich hiermee tegen verwestersing van de 

inheemsee bevolking, wier  zeden en gewoonten hij  zoveel mogelijk in stand wil houden.497 

Inn de volgende hoofdstukken zal blijken dat de vraag of gestreefd moet worden naar  (een zekere 

matee van) verwestersing van de inheemse bevolking, of juist naar  behoud van eigen zeden en gewoon-

tenten van de inheemse bevolking, tot 1942 een centrale rol zal blijven spelen in het Nederlandse koloniale 

beleidd en het Nederlandse koloniale denken. 

Ookk in staatsrechtelijk opzicht zijn er  lijnen te trekken tussen het overgangstijdperk en het tijdper k 

1816-1848.1816-1848. In formeel opzicht is duidelijk dat het in het overgangstijdperk ontstane systeem met een 

grondwett  die de uitgangspunten van het koloniale staatsrecht bevat, en een regeringsreglement dat die 

uitgangspuntenn uitwerkt , is overgenomen. Ook inhoudelijk gezien zijn er  lijnen te trekken tussen het 

4966 Platteel, p. 162. Zie ook de behandeling van het Regeringsreglement eerder  in dit hoofdstuk. 
4977 Zie S. van Deventer, deel II , p. 228; Westendorp Boenna (1956), deel I, p. 93; en de behandeling van het 

Regeringsreglementt  van 1836 eerder  in dit hoofdstuk. 
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overgangstijdperkk en het tijdper k 1816-1848. Aan het eind van het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat er 

inn het overgangstijdperk sprake is van een ontwikkeling van democratie naar  autocratie: de uitvoerende 

machtt  heeft in opeenvolgende grondwetten de regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën meer  en 

meerr  aan zich getrokken, ten koste van de wetgevende macht 

Hett  tijdperk 1816-1848 sluit bij  deze ontwikkeling aan door  in de Grondwet van 1815 een autocra-

tischh stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië vast te leggen. Dit 

stelsell  geeft net als de Staatsregeling van 1805 (en waarschijnlij k ook de Staatsregeling van 1801) de 

wetgevendee macht geen regelgevende bevoegdheden op koloniaal terrein; en geeft net als de Constitutie 

vann 1806 de Koning een centrale rol op koloniaal terrein. In dit stelsel namelijk berusten alle regelge-

vendee (en bestuurlijke) bevoegdheden bij  de Koning, die deze bevoegdheden naar  eigen inzicht kan 

overdragenn en weer  tot zich kan nemen. In de praktij k heeft de Koning zijn bevoegdheden deels 

overgedragenn aan organen in Nederlands-Indië. De Koning is voor  de wijze waarop hij  zijn bevoegdhe-

denn uitoefent, overdraagt en weer  tot zich neemt niemand verantwoording schuldig. En de organen 

waaraann bevoegdheden zijn overgedragen, zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. 

Onderr  de Grondwet van 1840 verandert dit stelsel nauwelijks. Weliswaar  zorgt deze Grondwet in 

theoriee voor  een zelfstandiger  positie van de minister  van koloniën, maar  in de praktij k houdt de 

Koningg over  het algemeen de teugels nog in de hand. Daarnaast ontstaat er  onder  deze Grondwet in de 

praktijk ,, dus min of meer  los van grondwettelijke regels, een neiging bij  de minister  van koloniën om in 

dee Staten-Generaal verantwoording af te leggen over  beginselen van koloniaal regeringsbeleid, maar 

eenn verplichting daartoe bestaat niet, en de verantwoording hoeft niet tot gevolgen te leiden. 

Inn schema komen de stelsels van de Grondwet van 1815 en de Grondwet van 1840 op het volgende 

neer: : 

Gww 1815; 
Rrr  1815, 
1818,1827, , 
1830 0 

Gww 1815; 
Rrl836 6 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning g 

g.g.. in Rade heeft regelge-
vendee bevoegdheden voor 
zoverr de Koning die heeft 
toegekend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 

g.g.. heeft regelgevende 
bevoegdhedenn voor zover 
dee Koning die heeft toege-
kend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 
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Gwl840; ; 
Rrl836 6 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid, 
maarr de minister 
legtt soms verant-
woordingg af over 
dee beginselen van 
ditt beleid 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning; ; 
strafrechtelijke e 
verantwoorde--
lijkheid d 

g.g.. heeft regelgevende 
bevoegdhedenn voor zover 
dee Koning die heeft toege-
kend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 

Gesteldd kan worden dat in de Grondwetten van 1815 en 1840 op koloniaal terrein wezenlijk autocrati-

schee stelsels zijn neergelegd: er  is één regelgever  (en bestuurder), die aan niemand verantwoording 

schuldigg is, en dus naar  eigen goeddunken kan optreden. Er  is over  het staatsrecht voor  Nederlands-

Indi êê van de jaren 1816-1848 weinig geschreven: het 'miste op pijnlijk e wijze haar  theoretici'.49g Toch 

zijnn er  enkele typeringen van te vinden, die aansluiten bij  de zojuist gegevene en er  een zekere aanvul-

lingg op geven. 

Zoo kan worden gewezen op Logemann. Hij  acht het 'vroeg-19e eeuwsch (...) Indisch staatsrecht' 

onderr  meer  gekenmerkt door  'een wet, die de overheid niet bindt en van het individueele beleid niet 

onderscheidenn hoeft te zijn' en door  'een overheid die haar  eigen competentieordening vervormen en 

verbrekenn kan'.499 Volgens Logemann is het eerste kenmerk met 'een systeem van legaliteit (...) in 

lijnrecht ee tegenspraak. Dit wetsbegrip is van den politiestaat.'500 Daarnaast kan worden gewezen op een 

opmerkingg van de Australische (rechts-)historicus Ball, die stelt: 

Criticismm might (...) be expressed of the Netherlands' allowing so many changes to be made in the 
constitutionall  basis of government in the East Indies, viz., those of 1815,1818,1827,1830 and 1836. 
Thesee mainly resulted from changes in Government policy.501 

Tenn slotte wordt hier  gewezen op een opmerking van Van Niel, die stelt dat 'civi l administration and 

governance''  in deze periode 'rested on a system of men rather  than laws'.502 Deze drie typeringen geven 

uitdrukkin gg aan het feit dat vastgestelde regels en genomen bestuursmaatregelen voor  Nederlands-Indië 

inn het tijdper k 1816-1848 met het grootste gemak kunnen worden veranderd door  de opperbestuurder 

bijj  uitsluiting, de Koning, op grond van zijn voortschrijdend inzicht of zijn grillen. 

Inn 1848 komt in principe een eind aan het autocratische stelsel voor  Nederlands-Indie. De grond-

wetswijzigingg van dat jaar  brengt een constitutionalistisch stelsel, met een zekere mate van machten-

mm Logemann (1934), p. 39. 
mm Logemann (1934), p. 39. 
5000 Logemann (1934), p. 10. Koitmann, p. 50 definieert 'politiestaat'  als een begrip dat duidt op een overheid 

diee min of meer  per  geval, afhankelijk van de omstandigheden, naar  eigen goeddunken optreedt. 
5011 Ball, p. 235. 
5022 Van Niel (1992), p. 86-7. 
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enn met een mederegelende en controlerende volksvertegenwoordiging in Nederland. Wel zal het nog 

enigee decennia duren voordat dit stelsel naar behoren functioneert. 
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Hoofdstukk 4 

Constitutionalistischh Nederlands-Indisch staatsrecht (1848-1927) 

4.11 Inleidende algemene opmerkingen 

Inn een breder kader maakt de rechtshistorisch te onderscheiden periode 1848-1927 deel uit van twee 

periodess die kunnen worden onderscheiden in de politieke en economische geschiedenis van 

Nederlands-Indië:: de jaren 1830-1870, een periode van exploitatie en consolidatie, en de jaren 1870-

1940,, een periode die wordt gekenmerkt door een ontwikkeling die loopt van imperialisme tot nationa-

lisme.11 Bij deze periodisering kan een kanttekening gemaakt worden. Het jaar 1830 levert een duidelij-

kee breuk op met de voorgaande periode: de invoering van het cultuurstelsel in dat jaar maakt aan een 

periodee van zoeken naar manieren om Nederlands-Indië tot een winstgevende bezitting te maken een 

succesvoll  eind. Verder is het cultuurstelsel bepalend voor veel van de ontwikkelingen op economisch 

enn ideologisch terrein in later jaren. 

Hett jaar 1870 daarentegen markeert veel minder een duidelijke breuk met de voorgaande periode. 

Datt jaar kent niet de invoering van een (economisch) stelsel dat voor een cesuur zorgt en dat ontwikke-

lingenn op militair, economisch, ideologisch of politiek terrein gedurende langere tijd in belangrijke 

matee bepaalt. De periode 1870-1940 wordt veeleer gekenmerkt door vele ontwikkelingen, waarvan 

sommigee al zijn ingezet in de jaren voor 1870 en andere dateren van lang na dat jaar. Het gaat onder 

meerr om de uitbreiding gewapenderhand van het Nederlandse gezag over Nederlands-Indië door een 

Nederlandsee variant van het moderne imperialisme, om het verdwijnen van het cultuurstelsel en de 

opkomstt van een liberaal economisch stelsel en van het bedrijfsleven, om het ontstaan en de opkomst 

vann de ethische richting en later van het cultuurrelativisme en de Rijkseenheidsleer, en om het ontstaan 

enn de opkomst van politiek leven in Nederlands-Indië. In deze paragraaf zal kort aandacht worden 

besteedd aan deze ontwikkelingen. Ook zal worden aangegeven waarom de jaren 1848-1927 in rechts-

historischh opzicht een afzonderlijke (sub-)periode zijn. 

Militaire,Militaire,  economische, ideologische en politieke ontwikkelingen 

Watt betreft de uitbreiding gewapenderhand van het Nederlandse gezag in de archipel: aan het begin 

vann de in dit hoofdstuk behandelde periode, in 1848, is de koloniale staat vooral op Java, Madoera en 

delenn van de Molukken stevig gevestigd en zijn er nog veel witte plekken op de kaart van de archipel. 

Inn 1927 is de hele archipel in kaart gebracht en tenminste nominaal onder Nederlands gezag, door wat 

11 Zie Van Goor (1994), p. 213-54 en p. 255-308 voor een behandeling van beide periodes. 
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misschienn het best kan worden omschreven als een Nederlandse variant van het moderne imperialisme 

diee zijn hoogtepunt eind negentiende en begin twintigste eeuw beleeft.2 Deze variant wordt vooral op 

Sumatraa en daar met name in Atjeh in volle hevigheid toegepast. Maar ook in andere delen van de 

archipel,, bijvoorbeeld op Lombok, wordt de uitbreiding van het Nederlandse gezag via deze variant 

bewerkstelligd.5 5 

Opp economisch terrein heerst in 1848 op Java nog het cultuurstelsel, al gaan in Nederland wel 

stemmenn op dit stelsel af te schaffen en het te vervangen door een liberaal economisch stelsel. In de 

jarenn zestig van de negentiende eeuw loopt het cultuurstelsel langzaam naar zijn eind. Twee wetten uit 

1870,, de agrarische wet en de suikerwet, betekenen het vrijwel definitieve einde van het cultuurstelsel. 

Inn de loop van de jaren zestig en zeventig gaat het particuliere economische initiatief geleidelijk een rol 

spelenn in Nederlands-Indië. Eerst gebeurt dit vooral in plantages op Java en op Sumatra, waar bijvoor-

beeldd in Deli de nadelen van het ongebreidelde kapitalisme duidelijk naar voren komen. Later ver-

spreidtt het particuliere economische initiatief zich ook over andere gebieden in de archipel, en kan van 

dee opkomst van 'het bedrijfsleven' worden gesproken als rond de eeuwwisseling de winning van rubber 

enn vooral olie in de archipel een belangrijke bron van inkomsten gaat vormen.4 

Eenn belangrijk gevolg hiervan is dat aan het verschijnsel van de staat als bedrijfsleider en Java als 

staatsbedrijff  een eind komt. Het Nederlandse bestuur kan zich voortaan 'toeleggen op een nieuwe taak: 

hett scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van "land en volk" in het algemeen en van het 

westersee bedrijfsleven in het bijzonder.'5 Deze nieuwe taak leidt in Nederlands-Indië tot een vrij sterke 

verwevenheidd tussen de overheid en dit bedrijfsleven en tot een overheidsbeleid dat er tot in de jaren 

twintigg van de twintigste eeuw op is gericht het westerse bedrijfsleven zo ongestoord mogelijk zijn 

gangg te laten gaan. De inkomsten van de overheid zijn immers 'voor een belangrijk deel afhankelijk 

vann de opbrengsten van in- en uitvoer, die op diverse manieren werden belast'.6 In de jaren dertig van 

dee twintigste eeuw zullen door een ernstige economische crisis de banden tussen de Nederlands-

Indischee overheid en het bedrijfsleven nog verder worden aangehaald, en zal het overheidsbeleid 

22 Er is discussie geweest over de vraag of de Nederlandse expansie in de archipel eind negentiende, begin 
twintigstee eeuw gezien moet worden als een vorm van imperialisme. Zie voor deze kwestie onder meer A Campo; 
Vann Goor (1986); Kuitenbrouwer (1985); Kuitenbrouwer (1991); Lindblom; Locher-Scholten (1994); Wesseling. 
Opp Wesseling na (zie Wesseling, p. 192-3) lijkt de algemene opinie te zijn dat er vanaf ongeveer 1890 wel 
degelijkk sprake is van een Nederlands imperialisme. Zie onder meer A Campo, p. 18 en 30; Van Goor (1986), p. 
17;; Kuitenbrouwer (1985) p. 226; Lindblom, p. 256-8; en Locher-Scholten (1994), p. 289-91. Overigens wijzen 
Kuitenbrouwerr (1991), p. 61-4 en Locher-Scholten (1994), p. 14 erop dat Wesseling na 1988 minder afwijzend 
tegenoverr de gedachte van Nederlands imperialisme komt te staan. 

33 Zie Van Diessen, Ormeling e.a., p. 55-6 voor een cartografisch overzicht van de ontwikkeling van het 
Nederlandss gezag over Nederlands-Indië'. 

44 Zie Van den Doel (1996), p. 98-122, 233-7; Van Goor (1994), p. 228-9, 235-41; J.J.P. de Jong, p. 269-80, 
401-188 voor uitgebreidere behandelingen van economische ontwikkelingen. 

55 A Campo, p. 29. 
6Taselaar(1998),p.509. . 
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enigszinss veranderen.7 

Ookk op ideologisch terrein zijn er  veranderingen. In 1848 is de heersende koloniale ideologie nog altij d 

dee combinatie van de profijtgedachte en het verlangen om het welzijn van de inheemse bevolking te 

verbeteren.. Aan deze combinatie, die kenmerkend is voor  het Nederlandse koloniale denken vanaf het 

eindd van de achttiende eeuw, komt in de loop van de hier  behandelde periode een eind. Zo wordt de 

profijtgedachtee als openlijk beleden onderdeel van het koloniale denken minder  prominent, hoewel de 

gedachtee dat Nederlands-Indië winstgevend moet zijn niet verdwijnt en het overheidsbeleid mede blijf t 

bepalen.8 8 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat geleidelijk een nieuwe stroming in het Neder-

landsee koloniale denken: de ethische richting. Rond 1900 is zij  de heersende ideologie en gaat zij  het 

overheidsbeleidd diepgaand beïnvloeden. Het door  de ethische richtin g beïnvloede en tamelijk vooruit-

strevendee overheidsbeleid wordt ethische politiek genoemd. De ethische richtin g en de ethische politiek 

wordenn gekenmerkt door  de wens om het lot van de inheemse bevolking te verbeteren, waarmee zij 

voortbordurenn op een lange traditie. Daarnaast streven zij  ernaar  om Nederlands-Indië onder  Neder-

landsee leiding tot zelfbestuur  naar  westers model te brengen, zonder  overigens een termij n te noemen 

waarbinnenn het zelfbestuur  moet zijn bewerkstelligd. De bloeiperiode van de ethische richting  en de 

ethischee politiek ligt in de jaren 1900-1920; belangrijke vertegenwoordigers zijn in die tij d de journalist 

Brooshooft,, de ingenieur  en politicus Van Kol, de juris t en parlementariër  Van Deventer, gouverneur-

generaall  Van Limbur g Stirum, minister  van koloniën Pleyte en de Leidse hoogleraren Snouck Hurgron-

j ee en Van Vollenhoven.9 

Vanaff  ongeveer  1920 is er  een tweeledige omslag in het koloniale denken. Deze zal in de loop van 

dee jaren twinti g en vooral in de periode 1927-1942, die wordt behandeld in het volgende hoofdstuk, 

leidenn tot een behoudender  koloniaal beleid. Zo wordt er  niet langer  zonder  meer  gestreefd naar 

zelfbestuurr  naar  westers model: verschillende schrijvers wensen uit respect voor  het inheems eigene het 

behoudd van de inheemse cultuur  en van inheemse structuren, ook als het gaat om zelfbestuur  voor 

Nederlands-Indië.. Deze wens geeft blij k van een cultuurrelativistisch gedachtegoed dat in het interbel-

lumm in vele wetenschappen, waaronder  de rechtswetenschap, vaker  voorkomt en waarvan wel is 

beweerdd dat het de koloniale verhouding bevestigt en bestendigt.10 

Daarnaastt  komt er  in Nederland een conservatievere koloniale stroming op. Deze stroming, de 

77 Zie Taselaar  (1998), p. 508-12. 
gg Zie Taselaar  (1998), p. 511. 
99 Zie Locher-Scholten (1981), p. 181 voor  een uitgebreidere opsomming. Later  in dit hoofdstuk zal blijken dat 

err  verschil van mening is over  de inhoud en de periodisering van de ethische richting en de ethische politiek. 
100 Zie Van den Doel (1994), p. 448-50, Van Doom (1995), p. 150-3 en Lemaire, p. 115,153̂  en 174-5. 
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Rijkseenheidsleer,, gaat ervan uit dat Nederland en Nederlands-Indië onlosmakelijk verbonden zijn; hun 

uiteengaann zou beide grote schade berokkenen. Verder benadrukt ze dat in de relatie tussen beide 

gebiedenn Nederland de leidende rol moet blijven spelen. Verschillende vertegenwoordigers van deze 

stromingg geven ook blijk van cultuurrelativistische opvattingen. Ze stellen dat tussen oost en west een 

onoverbrugbaree kloof gaapt, en dat de inheemse cultuur in zijn waarde moet worden gelaten. Belangrij-

kee vertegenwoordigers van de Rijkseenheidsleer zijn in Nederland politici als Colijn, Welter en Feber, 

enn Utrechtse hoogleraren als Gerretson en Nederburgh." In Nederlands-Indië wordt deze leer vertegen-

woordigdd door de Vaderlandse Club, een in 1929 opgerichte partij. 

Tenn slotte is er het ontstaan en de opkomst van politiek leven in Nederlands-Indië vanaf ongeveer 1900, 

zowell  bij het Nederlandse als bij het inheemse deel van de bevolking aldaar. Het ontstaan van politiek 

levenn onder de Nederlanders hangt samen met de opkomst van het bedrijfsleven en de toename van de 

Nederlandsee bevolkingsgroep die daarvan het gevolg is. Tot partijvorming leidt dit pas in ruime mate in 

dee jaren tien van de twintigste eeuw, mede in reactie op het optreden van nationalistische inheemse 

bewegingenn als de Sarekat Islam (SI) en op het ontstaan van de Volksraad, een vertegenwoordigend 

lichaamm voor Nederlands-Indië. Opgericht worden onder meer: de Nederlands-Indische vrijzinnige 

bondd (NIVB) in 1916, de Christelijk ethische partij (CEP) in 1917, de Indische katholieke partij (IKP) 

inn 1918, en de Politiek-economische bond (PEB) in 1919. Deze partijen, die ook een zij het geringe 

aanhangg onder inheemsen hebben, hangen ethische ideeën aan; wel is de PEB behoudender dan de rest. 

Medee in reactie op radicaler optreden van delen van de inheemse nationalistische beweging ontstaan in 

laterr jaren conservatieve partijen. De voornaamste daarvan is de zojuist al genoemde Vaderlandse club 

(VC),, die na haar oprichting in 1929 in korte tijd een tamelijk grote aanhang verwerft. De VC bena-

druktt de kloof tussen Nederlanders en inheemsen en verzet zich tegen de eisen van de nationalistische 

beweging. . 

Hett begin van die nationalistische beweging en van inheems politiek leven wordt geplaatst in 1908. 

Datt jaar wordt de vereniging Boedi Oetomo opgericht door leerlingen van de School tot opleiding van 

inlandsee artsen. De vereniging bestaat vooral uit 'adellijke lieden en studenten en afgestudeerden van 

westerss georiënteerde hogere beroepsopleidingen'.12 Boedi Oetomo zal nooit erg invloedrijk worden of 

eenn grote aanhang krijgen. Dat laatste krijgt de Sarekat Islam wel. De SI ontstaat rond 1910 als een 

islamitischee beweging van inheemse kooplui en krijgt in 1915 een overkoepelend orgaan: de Centraal 

SI.. Aanvankelijk zijn Boedi Oetomo en de SI nauwelijks te beschouwen als politieke partijen. Dat 

verandertt in 1916 als zij een zwaai in politieke richting maken, en gaan streven naar een parlementaire 

"ZieB.deGraaff,p.254-8. . 
l2B.deGraaff,, p.201. 
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regeringsvormm in Nederlands-Indtë. 

Voorafgaandd hieraan waren er al twee politieke partijen die van belang zijn voor de opkomst van de 

nationalistischee beweging: de in 1912 opgerichte Indische partij en de in 1914 opgerichte Indische 

sociaal-democratischee vereniging (ISDV). De Indische partij, waarin Indo-Europeanen en inheemsen 

eenn belangrijke rol spelen, streeft naar een van Nederland onafhankelijk Indie en wordt in 1913 

verboden;; er komt een opvolgster voor deze partij, genaamd Insulinde. De ISDV, door de socialist 

Sneevliett opgericht, volgt een radicaal-marxistische koers en beïnvloedt de SI, die daardoor radicali-

seert.. Als Sneevliet en andere Europese leiders van de ISDV zijn vertrokken of verbannen zal de nu 

onderr inheemse leiding staande vereniging in 1920 haar naam wijzigen in Perserikatan Komunis di 

India,, en in 1924 in Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Dee invloed van de ISDV en haar opvolgers op de SI zal in 1921 leiden tot een scheuring in de SI. 

Dee rechtervleugel van de SI stoot de linkse elementen uit en gaat zich meer richten op de islam. Het 

betekentt het eind van dee SI als massabeweging. De uitgestoten linkse elementen organiseren zich in de 

Sarekatt Rakjat (SR) en gaan samenwerken met de PKI. Tegenover het gouvernement gaan de PKI en 

dee SR een politiek van confrontatie aan. Deze politiek vindt zijn hoogtepunt in door de PKI georgani-

seerdee stakingen en opstanden in november 1926 en januari 1927. De opstanden - die overigens niet 

heell  veel om het lij f hebben - worden door het gouvernement neergeslagen, waarna de PKI en de SR 

wordenn verboden. Vele leiders vluchten en anderen worden geïnterneerd. 

Dee mislukte opstanden betekenen het einde van de eerste fase van de nationalistische beweging, 

waarbijj  partijvorming vooral geschiedt op grond van religieuze of politiek-ideologische overtuigingen. 

Inn de tweede fase, vanaf 1927, zal 'de Indonesisch-nationale gedachte sterker postvatten' en ontstaat 

eenn 'zwiver-nationalistische stroming, d.w.z. gescheiden van politieke nationale stromingen op religieu-

zee of sociale basis'.13 In deze fase zal 'de éénheids-ideologie',14 het streven naar een onafhankelijke 

eenheidsstaatt Indonesië, een belangrijke rol spelen. De nationalistische beweging zal in de tweede fase 

wordenn geleid door mannen als Soekarno, Hatta, Sjahrir en Thamrin, een belangrijke partij zal zijn de 

Partaii  Nasional Indonesia (PNI).1S 

DeDe jaren 1848-1927 als rechtshistorische subperiode 

Eenn diepgaande behandeling van al deze ontwikkelingen hoort eerder muis in een historisch dan in een 

rechtshistorischh werk. Daarom zal aan het bovenstaande in dit hoofdstuk slechts uitgebreider aandacht 

""  Pluvier, p. 27. 
144 Petrus Blumberger, p. 1. 
,ss Zie Van den Doel (1996), p. 203-26 en 237-54; Van den Doel (2001), p. 25-63; Van Goor (1994), p. 277-

300;; B. de Graaff, p. 200-40; J.J.P. de Jong, p. 446-554; Pluvier, p. 19-28 en passim voor uitgebreidere weerga-
vess van de opkomst van het politieke leven in Nederlands-Indie vanaf 1900. De tweede fase van de nationalisti-
schee beweging zal in hoofdstuk 5 nader aan de orde komen. 
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wordenn besteed, voor zover dat nodig is voor een begrip van de voor Nederlands-Indië relevante 

staatsrechtelijkee ontwikkelingen in de periode 1848-1927. Zoals gebleken valt deze periode niet samen 

mett de aan het begin van deze paragraaf gegeven periodiseringen, die zijn gebaseerd op politieke en 

economischee criteria Uit rechtshistorisch oogpunt moet een andere periodisering worden aangebracht, 

diee in de inleiding van het vorige hoofdstuk al aan de orde is gekomen. Daar is aangegeven dat er een 

rechtshistorischee periode is, die van het koninkrijk der Nederlanden, die loopt van 1816 tot 1942 en kan 

wordenn onderverdeeld in drie subperiodes. In dit hoofdstuk zal de tweede subperiode worden beschre-

ven.. Deze loopt van 1848 tot 1927 en wordt beheerst door de grondwetsherziening van 1848,16 en het 

Regeringsreglementt van 18S4. 

Dee Grondwet van 1848 verleent de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor de koloni-

ënn en introduceert de politieke ministeriële verantwoordelijkheid in het Nederlandse staatsrecht. De 

bepalingenn van de Grondwet van 1848 worden voor Nederlands-Indië uitgewerkt in het Regeringsregle-

mentt van 1854. Deze twee regelingen leveren een stelsel op waarin de wetgevende macht, de kroon en 

dee gouverneur-generaal regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië hebben, de gouverneur-

generaall  ambtelijk verantwoordelijk is aan de kroon en de minister van koloniën politiek verantwoorde-

lij kk is aan de Staten-Generaal. 

Dee grondwetsherzieningen van 1884, 1887 en 1917 brengen geen veranderingen in dit stelsel. De 

grondwetsherzieningg van 1922 legt de grondslagen voor een nieuw stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Deze grondslagen worden in 1925 uitgewerkt in de Wet 

opp de staatsinrichting van Nederlands-Indië (beter bekend als de Indische Staatsregeling). Deze wet 

treedt,, voor zover het gaat om de artikelen over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indië,, in werking op 16 mei 1927, zodat met ingang van die datum de derde subperiode 

begint,, de periode 1927-1942. Zoals opgemerkt zal deze derde subperiode in het volgende hoofdstuk 

wordenn behandeld.17 

Dee behandeling van de staatsrechtelijke periode 1848-1927 valt uiteen in twee delen. Paragraaf 4.2 

behandeltt het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. Paragraaf 4.3 

behandeltt voorstellen die in de loop der jaren zijn gedaan om dit stelsel te veranderen, veranderingen in 

hett Nederlandse koloniale denken, en gevolgen van die laatste veranderingen. Vervolgens worden in 

166 Hierna zal gemakshalve worden gesproken over de Grondwet van 1848. 
177 Gesteld zou kunnen worden dat het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 

slechtss kenmerkend is voor de jaren 1854-1922, en dat de jaren 1848-1854 en 1922-1927 overgangsperiodes 
zijn.. Toch is ervoor gekozen om de jaren 1848-1854, 1854-1922 en 1922-1927 samen als één periode te nemen. 
Dee inwerkingtreding van de Grondwet van 1848 heeft namelijk ingrijpende gevolgen. Het betekent het onmiddel-
lijkee einde van het oude stelsel, door ook de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-
Indiëë toe te kennen. De grondwetsherziening van 1922 is weliswaar het begin van een nieuw stelsel, maar zorgt 
niett voor zulke ingrijpende wijzigingen als de herziening van 1848. Bovendien treedt het nieuwe stelsel pas 
volledigg in werking vanaf 16 mei 1927. 
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paragraaff  4.4 de bevindingen van de twee voorgaande paragrafen samengevat. 

4.22 Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

Vergelekenn met de in het vorige hoofdstuk behandelde periode vallen aan het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië*  in deze periode enkele zaken op. In de eerste plaats 

iss er sprake van een stelsel dat is ontwikkeld in overleg tussen regering en staten-generaal. In de tweede 

plaatss zijn er inhoudelijk gezien grote verschillen, waarbij vooral opvalt dat de wetgevende macht een 

roll  krijgt toegekend bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën. 

Hieronderr zullen de totstandkoming en de inhoud in hoofdlijnen worden behandeld van de Grond-

wett van 1848 en het Regeringsreglement van 18S4 (4.2.1). Daarna zal een schets worden gegeven van 

hett stelsel (4.2.2). Tot slot zullen staatsrechtelijke discussies worden behandeld die zijn gevoerd over 

belangrijkee onderdelen van het stelsel (4.2.3). 

4.2.11 De Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854: genese en inhoud 

a.a. De Grondwet van 1848 

Zoalss in het vorige hoofdstuk vermeld, kondigt Willem II in de troonrede van 1847 aan dat de regering 

inn de zitting 1847-1848 van de Staten-Generaal voorstellen tot grondwetsherziening zal doen. Op 8 

maartt 1848 dient de regering 27 herzieningsontwerpen in, die geen van alle grote veranderingen 

beogen.. Nu is 1848 in Europa een revolutiejaar, en onder invloed van groeiende onrust in verschillende 

Duitsee steden verklaart Willem II op 13 maart 1848 buiten zijn ministers om aan de voorzitter van de 

Tweedee Kamer dat hij bereid is akkoord te gaan met een verdergaande herziening van de Grondwet. De 

ministerss verzoeken daarop hun ontslag. 

Opp 17 maart benoemt Willem II een commissie die de opdracht krijgt een volledig ontwerp voor een 

grondwetsherzieningg voor te dragen. Deze commissie staat onder leiding van Thorbecke. Vier van haar 

vij ff  leden behoorden tot de zogenaamde Negenmannen, wier voorstel tot grondwetsherziening in het 

vorigee hoofdstuk is besproken.1*  De commissie ontvangt ook de opdracht om aan Willem II haar 

denkbeeldenn mede te delen over de samenstelling van een nieuw kabinet. De laatste opdracht wordt op 

255 maart 1848 ingetrokken. Vanaf die datum is er namelijk een nieuw kabinet, het kabinet-Schimmel-

penninck(1848). . 

Dee commissie overhandigt de koning op 11 april 1848 een rapport dat op veel punten overeenkom-

stenn vertoont met het voorstel van de Negenmannen uit 1844, zij het niet op koloniaal terrein. Schim-

melpenninckk stemt niet in met de inhoud van het rapport en treedt met nog een minister af, waarna zijn 

""  De commissieleden zijn Donker Curtius, De Kempenaer, Luzac, Storm en Thorbecke. Donker Curtius 
behoordee niet tot de Negenmannen. 
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kabinett gereconstrueerd wordt tot het kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius (1848-1849). De regering 

dientt vervolgens op 19 juni 1848 twaalf herzieningsontwerpen in bij de Tweede Kamer. Deze ontwer-

penn wijken op enkele punten, onder meer op koloniaal terrein, af van het voorstel van de commissie-

Thorbecke.. Bedenkingen in de Tweede Kamer zorgen in juli en augustus 1848 voor enkele wijzigingen 

inn de ontwerpen. De openbare behandeling vanaf 16 augustus 1848 verloopt daarna vlot. Na in septem-

berr 1848 in eerste lezing te zijn aangenomen, worden de ontwerpen op 11 oktober 1848 aangenomen in 

tweedee lezing en vervolgens bekrachtigd. De afkondiging volgt op 3 november 1848." 

Dee grondwetsherziening van 1848 brengt veel veranderingen. Zo worden voor de Tweede Kamer 

rechtstreeksee verkiezingen ingevoerd door kiezers die in de directe belastingen een bedrag betalen, 

binnenn grondwettelijke grenzen door de wet vast te stellen (76 Gw 1848). De Tweede Kamer krijgt de 

rechtenn van enquête (90 Gw 1848) en amendement (107 Gw 1848). Verder voert de Grondwet van 

18488 de politieke ministeriële verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal in (53 en 89 Gw 1848), 

waarmeee een ander stelsel van regeren wordt voorbereid, het parlementaire stelsel. Dit stelsel wordt 

zo'nn twintig jaar later voltooid, mede naar aanleiding van de benoeming van minister van koloniën 

Mijerr tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ten slotte krijgen de Staten-Generaal een rol bij 

hett vaststellen van regelgeving voor de koloniën (59 en 60 Gw 1848): zo bepaalt artikel 59 Gw 1848 

onderr meer dat de reglementen op het beleid der regering in de koloniën en bezittingen van het rijk in 

anderee werelddelen door de wet worden vastgesteld. Deze bepaling zal leiden tot de wet van 2 septem-

berr 1854 houdende vaststelling van het reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indië (Stb. 

1854,, nr. 129; SNI1855, nr. 2), oftewel tot het Regeringsreglement van 1854. 

b.b. Het Regeringsreglement van 1854 

Opp grond van het vijfde additionele artikel van de Grondwet van 1848 moet de regering binnen drie 

jaarr na de afkondiging van de veranderingen in de Grondwet op 3 november 1848 een wet op het beleid 

vann de regering in Nederlands-Indië voordragen bij de Tweede Kamer. De regering blijf t binnen die 

termijn,, zij het maar ternauwernood. Op 29 oktober 1851 dient Ch. F. Pahud, minister van koloniën in 

hett liberale kabinet-Thorbecke I (1849-1853), bij de Tweede Kamer een ontwerp-regeringsreglement 

voorr Nederlands-Indië in. Het ontwerp heeft 117 artikelen en is verdeeld is zes hoofdstukken. Het gaat 

vergezeldd van een vrij korte memorie van toelichting die 'sober' is en weinig meer behelst 'dan de 

vermeldingg der gelijkluidende bepalingen van het Regerings-reglement van 1836'.20 Het wetsontwerp 

199 Zie Oud-Bosmans, p. 16-24; Van der Pot-Donner, p. 122-6. 
200 Keuchenius, deel I, p. II. Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18; De Louter (1914), p. 102; en Westra 

(1934),, p. 9. 
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enn de memorie van toelichting zijn grotendeels door  Baud geschreven.21 

Hett  wetsontwerp komt tijdens de zitting 1851-1852 niet in behandeling. Hierop wordt het ongewij-

zigdee wetsontwerp op 4 oktober  1852 weer  bij  de Tweede Kamer ingediend, waar  het nu wel in 

behandelingg komt. Er  komt een commissie van rapporteurs, waarin Indische 'specialiteiten' als de oud-

gouvemeurs-generaall  Baud en Rochussen en het hoofd van de koloniale hervormingspartij  Van Hoevell 

zittin gg hebben,22 zodat Baud, die een grote bijdrage heeft geleverd aan het opstellen van het wetsont-

werpp en van de memorie van toelichting, ook üd is van de Kamercommissie die het voorlopig verslag 

schrijft .. De commissie brengt op 12 maart 1853 een omvangrijk voorlopig verslag uit Dit verslag, 

getypeerdd als 'breedsprakig onbestemd en tegenstrijdig',23 bekritiseert de beknoptheid van de memorie 

vann toelichting: de vraag of het eerste wetsontwerp volledig toegelicht is, wordt 'door  de groote 

meerderheidd der  leden [van de Tweede Kamer] (...) ontkennend beantwoord'.24 

Doorr  de val van het kabinet-Thorbecke I laat een regeringsreactie op het verslag vri j  lang op zich 

wachten.. Deze reactie komt op 15 december  1853 als Pahud, die ook in het conservatieve kabinet-Van 

Halll  I  (1853-1856) minister  van koloniën is, een tweede ontwerp indient. Dit ontwerp bestaat uit 128 

artikelenn en is verdeeld in negen hoofdstukken. Het gaat vergezeld van een uitgebreide memorie van 

toelichting,toelichting, die door  de kamer wordt onthaald als 'een leerrij k (...) stuk' dat 'groote verdiensten' bezit.25 

Hett  wetsontwerp en de memorie van toelichting, die tevens als memorie van beantwoording dient op 

hett  voorlopig verslag van maart 1853, zijn opnieuw grotendeels afkomstig van Baud.26 

Hett  tweede ontwerp leidt tot een voorlopig verslag, uitgebracht op 22 april 1854. Het is vastgesteld 

doorr  een commissie van rapporteurs waarvan onder  meer  Baud en Van Hoevell deel uitmaken,27 zodat 

ookk nu Baud weer  op twee stoelen zit Naar  aanleiding van dit verslag dient Pahud op 15 juni 1854 een 

memoriee van antwoord in, vergezeld van een derde wetsontwerp, dat bestaat uit 134 artikelen en is 

verdeeldd in negen hoofdstukken. In haar  eindverslag van 11 jul i 1854 besluit de commissie dat het 

wetsontwerpp rijp  is voor  mondelinge behandeling. De openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer 

211 Zie Kleintjes (1932), p. 129. 
222 De overige commissieleden waren Godefroi en Blaupot ten Cate; zie Keuchenius, deel II , p. 174. Wolter 

Robertt  baron Van Hoevell (1812-1879) is van 1836 tot 1848 predikant te Batavia. Hij  richt in 1838 samen met 
S.A.. Buddingh en P. Meijer  het Tijdschrift voor Neêrland's Indië op. In 1848 is hij  betrokken bij  de eerste 
politiekee vergadering te Batavia, waarna hij  gedwongen wordt ontslag te nemen. Terug in Nederland wordt hij 
Tweede-Kamerlidd (1849-1862). In 1862 wordt hij  lid van de Raad van State. Van Hoevell wordt wel gezien als 
voorloperr  van de ethische politiek. 

aa De Louter  (1914), p. 102. 
244 Keuchenius, deel II , p. 28. 
2525 Keuchenius, deel II , p. 325-6. Ook in handboeken over  Nederlands-Indisch staatsrecht wordt de memorie 

lovendd besproken. Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 19 spreekt over  'een belangwekkende en rijk e toelichting'; 
Dee Louter  (1914), p. 104 over  een 'uitvoerige en voortreffelijk e memorie van toelichting*. 

266 Zie Kleintjes (1932), p. 139-40. 
277 De overige leden zijn Stolte, Godefroi en Gevers van Endegeest; zie Keuchenius, deel II , p. 469. 
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beginnenn op 17 jul i 1854 en eindigen op 8 augustus 1854 met de aanname met 38 tegen 19 stemmen 

vann het op enkele plaatsen gewijzigde ontwerp, dat nu bestaat uit 132 artikelen verdeeld in negen 

hoofdstukken.. De wijzigingen 'zij n niet van principieelen aard'.2* 

Opp 28 augustus 1854 wordt het verslag van de Eerste Kamer uitgebracht, waarbij  ook de memorie 

vann beantwoording van de regering op dat verslag wordt gepubliceerd. De mondelinge beraadslaging 

duurtt  vervolgens slechts één dag: het wetsontwerp wordt op 31 augustus 1854 behandeld en met 31 

stemmenn tegen 1 stem aangenomen. Op 2 september  1854 volgt de koninklijk e bekrachtiging, waarna 

dee wet op 1 mei 1855 in werking treedt29 

Dee eerste vij f hoofdstukken van het Regeringsreglement van 1854 gaan over  de samenstelling en de 

bevoegdhedenn van de overheidsorganen in Nederlands-Indië. Deze overheidsorganen zijn: de regering 

vann Nederlands-Indië (hoofdstukken 1 en 2; artikelen 1-63 Rr  1854), het algemeen bestuur  (hoofdstuk 

3;;  artikelen 64-66 Rr  1854), de gewestelijke en plaatselijke besturen (hoofdstuk 4; artikelen 67-73 Rr 

1854),, en de rechterlijk e macht (hoofdstuk 5; artikelen 74-104 Rr  1854). Hieronder  zal vooral worden 

gekekenn naar  de eerste twee hoofdstukken van het Regeringsreglement. 

Dee volgende vier  hoofdstukken gaan over  de ingezetenen van Nederlands-Indië (hoofdstuk 6; 

artikelenn 105-118 Rr  1854), de godsdienst (hoofdstuk 7; artikelen 119-124 Rr  1854), het onderwijs 

(hoofdstukk 8; artikelen 125-128 Rr  1854) en de handel en de scheepvaart (hoofdstuk 9; artikelen 129-

1300 Rr  1854). Ten slotte zijn er  twee overgangsbepalingen, de artikelen 131 en 132 Rr  1854. 

Hett  Regeringsreglement van 1854 is voorafgaand aan de in het volgende hoofdstuk te behandelen 

ingrijpendee herziening van 23 juni 1925 (Stb. 1925, nr. 234 en 235; SNI1925, nr. 415 en 416), waarna 

dee wet door  het leven gaat als 'Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië9, zo'n dertig keer 

gewijzigd.300 Daarbij  is soms sprake van het vervallen van artikelen en vaker  van het inlassen van 

nieuwee artikelen in bestaande hoofdstukken. Tweemaal wordt een hoofdstuk toegevoegd: in 1916 een 

tiendee hoofdstuk, over  de Volksraad; in 1918 een elfde hoofdstuk, over  waterschappen. Het hoofdstuk 

overr  de Volksraad zal in paragraaf 4.3 aan de orde komen. 

Overr  de verhouding van het Regeringsreglement van 1854 tot eerdere Regeringsreglementen, met name 

hett  Regeringsreglement van 1836, kan het volgende worden opgemerkt. Tijdens de totstandkoming van 

hett  Regeringsreglement van 1854 wordt van regeringszijde de nadruk gelegd op een zekere continuïteit, 

aa De Louter  (1914), p. 106. 
299 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18-20, De Louter  (1914), p. 102-6, Van Lith en Spanjaard, p. 4-6, De 

Waall  (1863), p. 54-61, Westra (1934), p. 9. 
MM  Zie Kleintjes (1923-1924), deel L p. 20. 
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enn de drie regeringsontwerpen sluiten qua vorm en inhoud aan bij  het Regeringsreglement van 1836. 

Overr  het eerste wetsontwerp, van oktober  1851, merkt het kabtnet-Thorbecke I in de memorie van 

toelichtingg op dat de regering bij  het samenstellen ervan heeft overwogen of en in hoeverre in het 

nieuwee Regeringsreglement 'andere beginselen behooren te worden gehuldigd dan thans worden 

gevolgd,, krachtens het regeringsreglement, vastgesteld bij  Koninklij k besluit van den 20sten februarij 

1836'.. Inzake de bestuursvorm heeft het regeringsonderzoek geleid 'tot het behouden der  bestaande 

grondslagen,, met uitzondering van de veranderingen die zullen voortvloeijen uit de op de Grondwet 

steunendee inmenging van den gewonen wetgever, in zaken van koloniale wetgeving'.32 

Uitt  het voorlopig verslag over  het eerste ontwerp blijk t dat de meerderheid van de kamerleden 

instemtt  met het denkbeeld van de regering om het ontwerp te baseren op het bestaande Regeringsregle-

ment.. Tegenover  leden die het ontwerp liever  hadden gebaseerd op de Grondwet, wijst deze meerder-

heidd erop dat artikel 59 Gw 1848 spreekt over  vaststelling bij  wet van reglementen op het beleid der 

regering,, zodat de grondwetgever  zelf schijnt te hebben gewild dat de oudere regeringsreglementen 'bi j 

dee vaststelling der  nieuwe, wat vorm en inhoud betreft, tot grondslag wierden gelegd'.33 

Hett  kabinet-Van Hall I zal op dit argument inhaken. In de memorie van toelichting bij  het tweede 

ontwerp,, van december  1853, beroept de regering zich op de bedoeling van de grondwetgever  van 

1848,, toen deze artikel 59 Gw 1848 vaststelde. Die bedoeling was om het Regeringsreglement van 

18366 'slechts daar  waar  het noodig is te wijzigen en uit te breiden, om daarna aan de wetgeving ter 

bekrachtigingg te worden voorgedragen'.34 De reactie in het voorlopig verslag levert geen nieuwe 

gezichtspuntenn op, waarna de regering in haar  memorie van toelichting bij  het derde ontwerp aan de 

helee kwestie 'met stilzwijgen' voorbijgaat.35 

Omdatt  het derde ontwerp door  de Staten-Generaal wordt goedgekeurd met slechts enkele niet-

principiSlee wijzigingen, kan worden geconcludeerd dat het Regeringsreglement van 1854 aansluit bij 

hett  Regeringsreglement van 1836. Zo blijf t het bestuur  over  Nederlands-Indië in naam van de Koning 

uitgeoefendd door  een gouverneur-generaal, bijgestaan door  een adviserende Raad van Indië; blijf t het 

principee gehandhaafd 'dat de inlandsche bevolking (...) wordt bestuurd overeenkomstig hare voorou-

derlijk ee instellingen en gewoonten (...) en (...) zoveel mogelijk wordt gelaten onder  de onmiddellijk e 

leidingg van hare eigene hoofden';36 en blijf t in het Regeringsreglement van 1854 een artikel staan dat de 

Indischee regering opdraagt de inheemse bevolking te beschermen tegen willekeur. 

""  Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18, De Louter  (1914), p. 102. 
""  Keuchenius, deel II , p. 1. 
""  Keuchenius, deel II , p. 27. 
344 Keuchenius, deel II , p. 176. Zie ook Handelingen 1847-1848, deel I, p. 538-9. 
355 Keuchenius, deel II , p. 476. Zie Keuchenius, deel II , p. 326-7 voor  de reactie in het voorlopig verslag bij 

hett  tweede ontwerp Keuchenius. Zie ook Van Vollenhoven (1934), p. 119-20. 
3636 Keuchenius, deel II , p. 2. 
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Hoewell  er dus sprake is van continuïteit, zijn er echter ook duidelijke verschillen tussen het Rege-

ringsreglementt van 1854 en dat van 1836. Zo is er een formeel verschil: waar de oude Regeringsregle-

mentenn door of vanwege de Koning waren vastgesteld, is het nieuwe reglement een wet in formele zin. 

Hett is daarom moeilijker te wijzigen dan zijn voorgangers en zorgt voor een vaster regeringsstelsel dan 

zijnn voorgangers, zoals trouwens al in het voorlopig verslag over het eerste regeringsontwerp is opge-

merkt.37 7 

Ookk inhoudelijk zijn er verschillen tussen het Regeringsreglement van 1854 en dat van 1836. Zo 

wijdtt het Regeringsreglement van 1854 als eerste aandacht 'aan een formulering van enkele rechten der 

geregeerdenn (z.g. grondrechten)',3*  zoals de vrijheid van vereniging en vergadering, de belijdenisvrij-

heidd en de uitingsvrijheid.39 Daarbij is het Regeringsreglement overigens 'wat toekenning van rechten 

betrof,, niet zeer vrijgevig'.40 Belangrijker voor het onderwerp van dit verhaal zijn de veranderingen in 

hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden die het nieuwe Regeringsreglement met zich 

meebrengt.. Zo geeft het Regeringsreglement van 1854 de Raad van Nederlands-Indië weer een rol bij 

hett vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië door de gouverneur-generaal. 

Omdatt het Regeringsreglement van 1854 - alle continuïteit ten spijt - moeilijker te wijzigen en volledi-

gerr is dan zijn voorganger, en omdat het de wet is waarin 'in Nederlandsen Indie uitgevaardigde (...) 

verordeningenn (...) geworteld moeten zijn',41 is het wel getypeerd als een grondwet voor Nederlands-

Indië.. Zo heeft de regering al tijdens de totstandkoming van de Grondwet van 1848 gesteld dat de 

reglementenn op het beleid der regering in de bezittingen en koloniën kunnen worden beschouwd 'als 

uitmakendee de Grondwet der bezittingen en koloniën', en daarom bij wet moeten worden vastgesteld.42 

Daartegenoverr zijn de oudere Regeringsreglementen vaak omschreven als niet meer dan instructies 

voorr de gouverneur-generaal.43 Hoewel niet met zoveel woorden uitgesproken, zal daarmee worden 

bedoeldd dat de eerdere Regeringsreglementen makkelijk te wijzigen Koninklijke besluiten zijn die een 

beperktee materie bestrijken. 

Nuu kan worden afgedongen op de opvatting dat de oudere Regeringsreglementen slechts relatief 

onbelangrijkee regelingen waren. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat Van den Bosch en Elout in 

""  Zie Keuchenius, deel II, p. 25. 
MM Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 21. 
ï99 Zie Efthymiou, p. 119-23 over het artikel betreffende de uitingsvrijheid in het Regeringsreglement. 
400 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 21. 
411 Keuchenius, deel II, p. 26. 
422 Handelingen 1847-1848, deel I, p. 328. De Tweede Kamer neemt de uitdrukking over, en staat eveneens 

regelingg bij wet voor; zie Handelingen 1847-1848, deel I, p. 456. 
433 Zo bijvoorbeeld door de Tweede Kamer tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854: 

ziee Keuchenius, deel II, p. 25. Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 21 neemt de omschrijving over. 
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18299 de gedachte hebben verdedigd dat een Regeringsreglement voor Nederlands-Indië in vele opzich-

tenn zal zijn, wat de Grondwet voor Nederland is. Het is dus wel degelijk de bedoeling geweest om de 

ouderee Regeringsreglementen een bijzondere positie in te doen nemen binnen het geheel van regelge-

vingg voor Nederlands-Indië. 

Belangrijkerr is echter dat ook op de opvatting dat het Regeringsreglement van 1854 een grondwet is 

kann worden afgedongen. Een staatsrechtgeleerde als Margadant gaat hierin vrij ver. Hij vindt het door 

dee geheel verschillende staatsrechtelijke toestand van Nederland en van Nederlands-Indie 'alleen een 

bestuursreglement',, dat 'uit staatsrechtelijk oogpunt nimmer eene grondwet [mag] worden genoemd'.44 

Dee Louter gaat minder ver. Volgens hem ontkent niemand dat het Regeringsreglement van 1854 

beschouwdd mag worden als koloniale grondwet, maar daarbij moeten twee dingen onthouden worden. 

Inn de eerste plaats is de inhoud van het reglement 'niet altijd zoo volledig (...) als men van eene grond-

wett met recht mag verwachten'.45 Zo ontbreken 'alle bepalingen omtrent de koloniale financiën'.46 

Daarnaastt mist het Regeringsreglement 'de waarborgen van stabiliteit eener ware grondwet' omdat de 

gewonee wetgever het 'ten allen tijde langs den gewone weg kan wijzigen of aanvullen'.47 

Dee Louters opmerkingen tonen dat als het Regeringsreglement van 1854 al getypeerd kan worden 

alss een grondwet voor Nederlands-Indie, dat alleen zo is omdat het een fundament vormt van voor 

Nederlands-Indiee uitgevaardigde verordeningen. De term 'grondwet' lijk t op deze manier oneigenlijk te 

wordenn gebruikt, zodat de typering misschien beter achterwege kan worden gelaten. 

Concluderendd kan over het Regeringsreglement van 1854 worden opgemerkt dat het door zijn vaststel-

lingg bij wet een grotere vastheid in het regeringsstelsel voor Nederlands-Indië garandeert dan zijn 

voorganger,, zonder de stabiliteit van een grondwet te bieden. Verder lijk t het nieuwe reglement 

inhoudelijkk in veel opzichten op zijn voorganger, maar is het vollediger en zorgt het voor veranderingen 

inn het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. 

4.2.22 Beschrijving en praktij k 

Inn het onderstaande zal eerst een beschrijving in hoofdlijnen worden gegeven van het stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië, zoals dat is neergelegd in de Grond-

wett van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. Vervolgens zal worden aangegeven hoe het stelsel 

inn de praktijk heeft gewerkt 

444 Margadant (1889), p. 36 en p. 37. 
433 De Louter (1914), p. 102. 
466 De Louter (1914), p. 109. 
477 De Louter (1914), p. 102. 
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a.a. Beschrijving in hoofdlijnen 

Eenn beschrijving in hoofdlijnen van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiêê moet antwoord geven op dri e vragen, waarvan de laatste twee nauw samenhangen: 

welkee centrale regelgevers zijn er  voor  Nederlands-Indië, welke regelgevende bevoegdheden hebben zij 

enn hoe zijn hun onderlinge verhoudingen? Een antwoord op die vragen is te vinden in enkele artikelen 

uitt  de Grondwet van 1848 en uit het Regeringsreglement van 1854. De relevante grondwetsartikelen 

luiden,, voor  zover  van belang: 

59.. De Koning heeft het opperbestuur  der  koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. 
Dee reglementen op het beleid der  regering aldaar  worden door  de wet vastgesteld. 
Hett  muntstelsel wordt door  de wet geregeld. 
Anderee onderwerpen deze koloniën en bezittingen betreffende, worden door  de wet geregeld, zoodra 
dee behoefte daaraan blijk t te bestaan. 
60.. (...) De wet regelt de wijze van beheer  en verantwoording der  koloniale geldmiddelen. 

Dee grondwetsherzieningen van 1884, 1887 en 1917 hebben niet voor  veranderingen in deze artikelen 

gezorgd.488 Wel is er  in 1910 een voorstel tot verandering gedaan: in dat jaar  heeft een grondwetscom-

missiee voorgesteld in de Grondwet aan de wetgevende macht ook de regeling op te dragen van de 

algemenee voorwaarden, waarop internationale verdragen kunnen worden gesloten over  uitlevering van 

vreemdelingenn uit de koloniën. De regering heeft het voorstel niet overgenomen.49 

Hett  Regeringsreglement van 1854 bevat een vri j  groot aantal artikelen over  het vaststellen van 

regelgevingg voor  Nederlands-Indië. Op dit moment hoeft slechts op twee artikelen gewezen te worden. 

Voorr  zover  van belang luiden zij : 

20.. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, met inacht neming van de bepalingen van dit reglement 
enn van 's Konings bevelen, algemeene verordeningen vast te stellen omtrent alle onderwerpen, 
waarvann de regeling niet door  de wet is geschied of moet geschieden, waarin niet door  een Koninklij k 
besluitt  is voorzien, of waarvan aan de Koning de regeling niet is voorbehouden. 
31.. De algemeene verordeningen, vastgesteld, hetzij  door  de wetgevende magt in Nederland (wetten), 
hetzijj  door  den Koning alleen (Koninklijk e besluiten), hetzij  door  den Gouverneur-Generaal (ordon-
nanties),, worden door  den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...).w 

Tijdenss de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn deze artikelen niet gewijzigd. 

Watt  nu betreft de vraag naar  de centrale regelgevers voor  Nederlands-Indië: omdat het woord 'algeme-

ne''  in de uitdrukkin g 'algemene verordeningen' aanduidt dat dergelijke verordeningen (oftewel extern 

werkende,, de burgers bindende regelingen) afkomstig zijn van 'het algemeene (centrale) gezag, dat 

411 Zie de artikelen 59 en 60 Gw 1884, de artikelen 61 en 62 Gw 1887 en de artikelen 61 en 62 Gw 1917. 
499 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 264. 
500 Zie Kleintjes (1920), p. 3-51 en Kleintjes (1922), p. 3-8 voor  de artikelen van het Regeringsreglement van 

1854. . 

266 6 



dezee verordeningen tot stand brengt',31 blijk t uit bovenstaande artikelen, met name artikel 31 Rr  1854, 

datt  drie organen algemene verordeningen voor  Nederlands-Indië kunnen vaststellen. Het gaat om: 

1.. de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van wetten; 

2.. de Koning, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van koninklijk e besluiten; 

3.. de gouverneur-generaal, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van ordonnanties. 

Overigenss is er  volgens sommige schrijvers nog een vierde regelgever  voor  Nederlands-Indië, de 

gouverneur-generaall  met medewerking van de Koning, die algemene verordeningen vaststelt in de 

vormm van kroonordonnanties. Omdat over  het bestaan van deze vierde regelgever  verschil van mening 

bestaat,, zal hij  niet hier  aan de orde komen, maar  bij  de behandeling in paragraaf 4.2.3 van staatsrechte-

lijk ee discussies over  het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië. 

Watt  betreft de zojuist genoemde drie regelgevers: over  de wetgevende macht wordt hier  slechts 

opgemerktt  dat ze wordt uitgeoefend door  de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 104 

Gww 1848). 

Overr  de Koning als onderdeel van de wetgevende macht en als zelfstandig regelgever  moet iets meer 

wordenn opgemerkt. Zoals hiervoor  is gebleken introduceert de Grondwet van 1848 de politieke ministe-

riëlee verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal. Aanvankelijk bestaat over  de precieze betekenis van 

dezee verantwoordelijkheid enige onduidelijkheid, maar  na de jaren 1866-1868 staat vast dat door  deze 

verantwoordelijkheidd de samenwerking van de koning en een minister  nodig is voor  de geldigheid van 

elkee regeringsdaad van de koning op regelgevend en bestuurlijk terrein. De minster  is verantwoordelijk 

voorr  elke regeringsdaad van de koning en kan zich niet verschuilen achter  de wil van de koning. 'De 

werkkrin gg van de ministers omvat alles wat in de koninklijk e macht ligt opgesloten en de minister 

treedtt  op als orgaan van het koninklij k gezag. (...) De koning handelt niet en kan rechtsgeldig niet 

handelenn dan door  den minister.'32 

Dee politieke ministeriële verantwoordelijkheid geldt 'in haar  vollen omvang' ook voor  Nederlands-

Indië::  'voor  het koloniaal beleid [is], al dan niet met een zijner  collega's, de minister  van koloniën 

verantwoordelijk'. 533 Dit betekent dat vanaf 1866-1868 onomstotelijk vaststaat dat er  bij  regeringsdaden 

vann de koning op koloniaal terrein niet valt te onderscheiden tussen de koning en de minister  van 

koloniën.. Er  is, wanneer  er  over  de koning als onderdeel van de wetgevende macht en als zelfstandig 

regelgeverr  (en bestuurder) wordt gesproken, sprake van een twee-eenheid koning-minister. Deze twee-

511 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254. 'Algemeen' betekent niet dat de verordening algemene werking heeft 
overr  heel Nederlands-Indië, want de werking van een algemene verordening is 'veelvuldig tot een deel van Indië 
(...)) beperkt'  (Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254). Er  zijn niet-centrale organen in Nederlands-Indië, zoals 
hoofdenn van gewestelijk bestuur, die regelingen kunnen vaststellen voor  een deel van Nederlands-Indië, maar 
dezee regelingen kunnen niet met de uitdrukkin g 'algemene verordening' worden aangeduid. 

522 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 147-8. 
533 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148. 
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eenheidd wordt ook wel de kroon genoemd.54 

Dee gouverneur-generaal is als voorheen de hoogste ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij wordt 

benoemdd en ontslagen door de kroon, moet Nederlander zijn en tenminste dertig jaar oud (2 Rr 1854). 

Artikell  1 Rr 1854 bepaalt dat hij de regering van Nederlands-Indië uitoefent in naam des Konings, op 

dee voet en onder de bepalingen van het Regeringsreglement. Net als onder het Regeringsreglement van 

18366 bestaat de Indische regering dus uit de gouverneur-generaal alleen, niet uit de gouverneur-gene-

raall  en de raden van Indië zoals onder de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827 en 1830." Wel 

zall  hierna blijken dat de Raad van Nederlands-Indië - in het vorige hoofdstuk is gebleken dat vanaf 

18366 niet meer wordt gesproken over raden van Indië als personen, maar over de Raad van Nederlands-

Indiëë als college - een rol speelt bij het vaststellen van ordonnanties. De Raad bestaat uit een vice-

presidentt en vier leden, die worden benoemd en ontslagen door de kroon en allen Nederlander en 

tenminstee dertig jaar moeten zijn (7 en 8 Rr 1854). 

Bijj  de behandeling van de nauw samenhangende vragen naar de bevoegdheden van de verschillende 

regelgeverss en hun onderlinge verhoudingen moet worden bedacht dat de net gegeven volgorde ook een 

rangordee is. De wetgevende macht is de hoogste regelgever voor Nederlands-Indië, gevolgd door de 

kroonn en dan door de gouverneur-generaal.56 

Verderr moet worden gewezen op een belangrijk kenmerk van het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 

1854.. De artikelen 59 en 60 Gw 1848 dragen de wetgevende macht op voor Nederlands-Indië drie 

onderwerpenn in ieder geval te regelen: de reglementen op het beleid van de regering, het muntstelsel, en 

dee wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen. Behalve deze verplicht door de 

wetgevendee macht te regelen onderwerpen geeft de Grondwet niet aan welke regelgever welke onder-

werpenn moet regelen. Over de wetgevende macht wordt slechts gezegd dat deze alle overige onderwer-

penn regelt, zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan (59 lid 4 Gw 1848), aan de kroon worden geen 

specifiekee onderwerpen ter regeling opgedragen. 

Hett Regeringsreglement doet iets soortgelijks. Slechts enkele artikelen daarvan dragen de regeling 

vann specifieke onderwerpen op aan een bepaalde regelgever, hetzij de wetgevende macht, de kroon of 

MM Zie C.C. van Helsdingen (1919), p. 495-6; zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 146-56,266-74. Hierna 
zall  de Koning als regelgever zoveel mogelijk worden aangeduid met de term 'kroon'. 

555 Zie ook Logemann (1947), p. 49; C.C. van Helsdingen (1919), p. 509; Margadant (1894-1897), deel I, p. 
14;; LA. Nederburgh (1923), p. 161-2. Volgens Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 178 is de Indische regering soms 
dee gouverneur-generaal met de Raad van Nederlands-Indië, soms de gouverneur-generaal alleen. 

566 Zie onder meer J.H. Carpentier Alting (1926), p. 128; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254; Marcella, p. 
26. . 
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dee gouverneur-generaal."  De meeste artikelen in het Regeringsreglement die regelgeving over  bepaalde 

onderwerpenn in het vooruitzicht stellen, geven niet aan welke regelgever  die onderwerpen zal regelen, 

maarr  bepalen dat regeling zal geschieden bij  'algemene verordening*, een term waaronder  zowel wetten 

alss Koninklijk e besluiten en ordonnanties kunnen vallen. 

Dee Grondwet en het Regeringsreglement leveren dus een vrijwel open stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor  Nederlands-Indifi op, waarbij  in het overgrote deel van de gevallen 

niett  van tevoren vaststaat welke regelgever  welke onderwerpen zal regelen.5*  Door  dit open stelsel en 

doorr  de eerder  vermelde rangorde mag de wetgevende macht elk koloniaal onderwerp regelen. 'Geen 

enkelee aangelegenheid, de koloniën betreffende, werd van de bemoeienis der  wetgevende macht 

uitgesloten.'599 Dit is natuurlij k ook zo als de aangelegenheid al door  een lagere regelgever  is geregeld. 

Verderr  kan de wetgevende macht de regeling van bepaalde onderwerpen aan zich voorbehouden. Een 

voorbeeldd daarvan is te vinden in artikel 129 Rr  1854, dat bepaalt dat de tarieven van in-, uit- en 

doorvoerr  worden vastgesteld door  de wet.60 

Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon voor  Nederlands-Indië worden meestal afgeleid uit 

artikell  59 Gw 1848.61 Ze worden over  het algemeen als volgt weergegeven: de kroon mag elk onder-

werpp regelen tenzij  het al door  de wet is geregeld,, krachtens Grondwet of wet voor  regeling door  de wet 

iss voorbehouden, zoals in artikel 129 Rr  1854, of door  de wet voor  regeling door  de gouverneur-

generaall  is voorbehouden, zoals bijvoorbeeld in artikel 57 Rr  1854.62 

Dee regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal staan omschreven in artikel 20 Rr 

1854.. De gouverneur-generaal mag alle onderwerpen regelen waarvan de regeling niet door  een hogere 

macht,, namelijk de wetgevende macht of de kroon, is geschied of moet geschieden.63 De gouverneur-

""  Zie voor  regeling bij  algemene verordening de artikelen 42,49, 51, 52, 54, 55, 62, 68c, 75-77, 82-84, 87, 
88,91,, 100, 101, 105, 108,110, l i l , 113, 115,117, 118, 125, 127, 135,138 Rr  1854; voor  een opdracht aan de 
wetgevendee macht artikel 129 Rr  1854; voor  opdrachten aan de Koning de artikelen 28, 95 en 131 Rr  1854; voor 
opdrachtenn aan de gouverneur-generaal de artikelen 57,68c, 71 en 145 Rr  1854. 

**  Zie ook Buijs, deel I, p. 253; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259-61; De Louter  (1914), p. 97-8 en 108-9; 
Margadantt  (1894-1897), deel L p. 135-6; De Waal (1863), p. 287-8. 

599 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259. 
600 Zie J.H. Carpentier  Altin g (1926), p. 126; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259; De Louter  (1914), p. 174. 

Volgenss Buijs, deel 1, p. 244-5 is zo'n voorbehoud niet toegestaan. Zie de paragraaf over  de staatsrechtelijke 
discussiess hierna. 

611 Zie de paragraaf over  de staatsrechtelijke discussies hierna. 
6363 Zie J.H. Carpentier  Alting (1926), p. 126-7; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 268-9; De Louter  (1914), p. 

178-9.. Over  de betekenis van wettelijke opdrachten tot regeling aan de gouverneur-generaal bestaat verschil van 
mening.. Zie de paragraaf over  de staatsrechtelijke discussies hierna. 

633 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 275; De Louter  (1914), p. 198; Margadant (1894-1897), deel I, p. 138. 
Artike ll  20 Rr  1854 gaat over  de gewone regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal. De hem 
toegekendee buitengewone regelgevende bevoegdheden zijn te vinden in de artikelen 21-24 en 43 Rr  1854 en 
zullenn hier  niet worden behandeld. 
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generaall  kan zijn regelgevende bevoegdheden echter  niet naar  eigen goeddunken uitoefenen. Bij  die 

uitoefeningg moet hij , zo bepaalt artikel 20 Rr  1854, de bepalingen van het Regeringsreglement en de 

bevelenn van de kroon in acht nemen. 

Dee eerste voorwaarde staat hier  ten overvloede, artikel 1 Rr  1854 bevat haar  al, maar  de tweede 

voorwaardee is van groot belang. Met zijn bevelen kan de kroon namelijk een overwegende invloed 

uitoefenenn op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal, zeker  na de komst van het 

telegraafverkeerr  tussen Nederland en Nederlands-Indiè*  aan het eind van de jaren zestig van de negen-

tiendee eeuw. Hierdoor  duurt het niet meer  zoals aanvankelijk maanden en later  weken om berichten van 

Nederlandd naar  Nederlands-Indië (en omgekeerd) te verzenden, maar  slechts enkele uren. De mogelijk-

heidd tot overwegende beïnvloeding door  de kroon is daarmee het gevolg van een technologische 

ontwikkeling.644 In de woorden van De Louter: 

dee geheele wetgevende macht der  Indische Regeering hangt af van het welbehagen van het Opperbe-
stuurr  [= de kroon], dat over  de telegraaf beschikt en zijn wil ieder  oogenblik tot in de kleinste bijzon-
derhedenn kan doen kennen.65 

Naastt  het in acht nemen van het Regeringsreglement en de bevelen van de kroon moet de gouverneur-

generaall  bij  de uitoefening van zijn regelgevende bevoegdheden samenwerken met de Raad van 

Nederlands-Indië.. Over  het algemeen heeft de Raad een adviserende functie: de gouverneur-generaal 

vraagtt  het advies van de Raad over  alle zaken vann algemeen of bijzonder  belang waar  hij  dit nodig acht, 

enn is soms zelfs verplicht tot raadpleging. Het gegeven advies hoeft hij  niet op te volgen: de 

gouverneur-generaall  alleen beslist en geeft van zijn besluit kennis aan de Raad (28 Rr  1854). Bij  het 

vaststellenn van regelgeving voor  Nederlands-Indië (en bij  enkele bestuurstaken, die niet zullen worden 

behandeld)666 reiken de bevoegdheden van de Raad verder. Artike l 29 Rr  1854 bepaalt: 

29.. Overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indie wordt, onverminderd in de gevallen 
uitdrukkelij kk  in dit reglement genoemd, gevorderd voor  de vaststelling, wijziging, uitlegging, schor-
singg en intrekkin g door  den Gouverneur-Generaal van alle algemeen verbindende verordeningen (...).67 

Dee gouverneur-generaal stelt zijn ordonnanties dus vast in overeenstemming met de Raad van 

Nederlands-Indië.. Deze overeenstemming wordt echter  niet onder  alle omstandigheden geëist Artike l 

300 Rr  1854 bepaalt: 

30.. Wanneer  de Gouverneur-Generaal, in de gevallen waarin overeenstemming wordt gevorderd, zich 
niett  vereenigt met het advies van den Raad van Nederlandsch-Indie, wordt de uitspraak des Konings 
doorr  hem ingeroepen. 

644 Zie ook Fasseur  (1999), Een reuzenstrijder tegen het barbarisme, p. 194. 
655 De Louter  (1914), p. 198-9. Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 178, 276; Margadant (1894-1897), 

deell  I, p. 144; De Neef, p. 48-56,108-26. 
666 Zie voor  een overzicht van deze bestuurstaken Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 229-30. 
677 'Uitlegging' is hier  een nadere verklaring van de tekst van een ordonnantie in een latere ordonnantie. Zie 

Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 229; Margadant (1894-1897), deel I, p. 181-4. De uitdrukkin g 'onverminderd in 
dee gevallen uitdrukkelij k in dit reglement genoemd' slaat op hier  niet behandelde bestuurstaken. 
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Dee Gouverneur-Generaal kan, zonder  die uitspraak af te wachten, de door  hem noodig gekeurde 
maatregelenn op eigen gezag en verantwoordelijkheid nemen, wanneer  hij  oordeelt dat langer  verwijl de 
veiligheidd of de rust van Nederlandsch-Indie of andere gewigtige algemeene belangen zou in gevaar 
brengen. . 
Alvorenss die maatregelen worden genomen, deelen de Gouverneur-Generaal, de vice-president en de 
ledenn van den Raad elkander  schriftelij k hunnen gevoelens mede. Het onderwerp wordt daarna op 
nieuww aan eene beraadslaging in den Raad, onder  het voorzitterschap van den Gouverneur-Generaal, 
onderworpen.. De Gouverneur-Generaal stemt in dit geval mede en heeft, bij  staking, eene beslissende 
stem.. (...). 

Alss de gouverneur-generaal zich niet verenigt met het advies van de Raad over  een ontwerp-ordonnan-

tie,, roept hij  de uitspraak van de kroon in (30 lid 1 Rr  1854). De kroon regelt vervolgens de zaak 'gelijk 

hemm goeddunkt, en [...] is in geen enkel opzicht gebonden door  de meeningen van den gouv.-generaal 

off  van den raad van IndiS'.6* 

Olderr  de omstandigheden genoemd in artikel 30 lid 2 Rr  1854 kan de gouverneur-generaal zelfs de 

ontwerp-ordonnantiee op eigen gezag en verantwoordelijkheid vaststellen zonder  de uitspraak van de 

kroonn af te wachten (30 leden 2 en 3 Rr  1854). Hij  moet dan wel eerst nogmaals in overleg treden met 

dee Raad van Nederlands-Indie. Heeft de gouverneur-generaal bij  vergaderingen van de Raad normaliter 

slechtss een raadgevende stem (7 Rr  1854), bij  dit overleg stemt hij  mee en heeft hij  bij  staking een 

beslissendee stem. Leidt het overleg niet alsnog tot overeenstemming, dan wordt de ontwerp-ordonnantie 

vastgesteldd en de uitspraak van de kroon, die ook dan de zaak regelt gelijk hem goeddunkt, afgewacht. 

Overr  wat er  gebeurt als het nadere overleg wel tot overeenstemming leidt, verschillen de meningen: 

volgenss sommigen moet ook dan de kroon nog uitspraak doen, volgens anderen is na verkregen 

overeenstemmingg de uitspraak van de kroon niet langer  nodig.69 

Gingg het tot nu toe steeds over  ontwerp-ordonnanties afkomstig van de gouverneur-generaal, ook de 

Raadd heeft het recht van initiatief , zij  het dat hij  daarvan weinig gebruik heeft gemaakt.70 Artike l 35 Rr 

18544 bepaalt dat de gouverneur-generaal verplicht is het voorstel van de Raad te onderzoeken. Wanneer 

hijj  vervolgens meent dat het voorstel buiten gevolg gelaten moet worden, geeft hij  daarvan met opgave 

vann zijn bezwaren kennis aan de minister  van koloniën. Een verplichting voor  de kroon om hierop 

uitspraakk te doen bestaat niet, de kennisgeving dient alleen om de kroon tot het doen van uitspraak 

'gelegenheidd te geven'.71 De gouverneur-generaal brengt zijn besluit ook ter  kennis van de Raad. 

Uitt  dit alles blijk t dat de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-

Indiee bij  het vaststellen van regelgeving er  niet een is van gelijkwaardige partners, het zwaartepunt ligt 

•• Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 277. Zie ook Margadant (1894-1897), deel I, p. 188-9. 
699 Zie de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna. 
700 Zie De Louter (1914), p. 199. Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 281 voor een voorbeeld: het ontwerp 

vann SNI 1855, nr. 79, houdende toepasseujkverklaring van delen van de europeanenwetgeving op vreemde 
oosterlingen,, is op uitnodiging van gouverneur-generaal Duymaer van Twist door de Raad van IndiS opgesteld en 
bijj de gouverneur-generaal ingediend. 

711 De Louter (1914), p. 198. 
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overduidelijkk bij de gouverneur-generaal. Volgens De Louter is het zelfs zo dat bij het vaststellen van 

ordonnantiess de gouverneur-generaal 'alleen beslist'.72 Hoewel dit misschien iets te sterk is geformu-

leerd,, is de gouverneur-generaal in ieder geval door artikel 30 Rr 1854 bij het vaststellen van ordonnan-

tiess 'niet onvoorwaardelijk aan het gevoelen der meerderheid van den raad gebonden' en kan hij de 

'machtsbeperkingg - liggende in de overeenstemming met het college - (...) op zijde stellen'.73 Daarbij 

moett wel bedacht worden dat met het op eigen gezag en verantwoordelijkheid vaststellen van een 

ordonnantiee door de gouverneur-generaal op grond van artikel 30 Rr 1854 het laatste woord niet 

gesprokenn is. De eindbeslissing ligt in deze gevallen bij de Koning, zodat het artikel de gouverneur-

generaall  geen onbeperkte macht geeft tegenover de Raad van Nederlands-Indië. 

Uiteindelijkk valt de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië bij 

hett vaststellen van ontwerp-ordonnanties uitgaande van de gouverneur-generaal misschien het best als 

volgtt te schetsen.74 De gouverneur-generaal heeft regelgevende bevoegdheden, hij stelt immers de 

ordonnantiess vast (zie de artikelen 20, 29 en 31 Rr 1854).75 Dat hij bij de vaststelling van de van hem 

uitgaandee ontwerp-ordonnanties overeenstemming moet bereiken met de Raad van Nederlands-Indië 

volgenss de regels van de artikelen 29 en 30 Rr 1854, verschaft de Raad geen mede-verordenende 

bevoegdheden,, maar veeleer de bevoegdheid de gouverneur-generaal een bindend advies te geven over 

dee door de die laatste opgestelde ordonnanties. Artikel 30 Rr 1854 geeft de gouverneur-generaal de 

bevoegdheidd wanneer hij een ordonnantie opstelt voorbij te gaan aan de mening van de Raad, zodat die 

meningg de status van een advies niet te boven gaat. Tegelijk zorgt artikel 30 Rr 1854 ervoor dat het 

adviesadvies meer dan een gewone raadgeving is. Als de Raad en de gouverneur-generaal niet tot overeen-

stemmingg komen, dan gaat de regelgevende bevoegdheid over naar de kroon.76 

Mett het voorgaande is voorlopig voldoende antwoord gegeven op de vraag welke regelgevers voor 

Nederlands-Indiëë er zijn en op de vraag welke regelgevende bevoegdheden zij hebben. De derde vraag, 

diee naar de verhoudingen tussen de regelgevers, is echter nog maar gedeeltelijk beantwoord. Eén aspect 

ervann moet nog worden bekeken: het gevolg van de invoering van de politieke ministeriële verantwoor-

delijkheidd en van de vertrouwensregel voor de positie van de lagere centrale regelgevers, de kroon en 

dee gouverneur-generaal. 

Hiervoorr is al gebleken dat de minister van koloniën politiek verantwoordelijk is aan de Staten-

722 De Louter (1914), p. 210. 
733 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 280. 
744 Als de Raad gebruik maakt van zijn recht van initiatief, is blijkens artikel 35 Rr 1854 zijn positie nog 

zwakkerr dan in onderstaande schets. 
755 Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 275. 
766 De term 'bindend advies' is overgenomen van Schrieke, die de term gebruikt voor de verhouding tussen de 

gouverneur-generaall  en de Volksraad vanaf 1927. Zie Schrieke (1940), p. 115 en het volgende hoofdstuk. Zie 
ookk L. Margadant, p. 26-7. 
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Generaall voor alle regeringsdaden van de kroon op koloniaal terrein.77 De minister is daarnaast ook 

politiekk verantwoordelijk voor regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Voor deze verantwoorde

lijkheid,, die volgt uit het feit dat de gouverneur-generaal een aan de kroon ondergeschikte ambtenaar is, 

geldtt het volgende. De regeringsdaden van de gouverneur-generaal, waaronder zowel daden van 

bestuurr als van regelgeving vallen, kunnen zijn de uitvoering van de aanschrijvingen en bevelen die hij 

viaa de minister ontvangt en die hij, als aan de kroon ondergeschikt ambtenaar, verplicht is op te volgen. 

Dee minister is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering door de gouverneur-generaal, voor zover zij 

inn overeenstemming is met de aanschrijvingen en bevelen. De regeringsdaden van de gouverneur-

generaall kunnen ook zijn gepleegd zonder inmenging van de kroon. Voor deze regeringsdaden is de 

ministerr politiek verantwoordelijk als hij ze heeft goedgekeurd, of tenminste niet heeft afgekeurd.78 

Uitt de ondergeschiktheid van de gouverneur-generaal aan de kroon vloeit voort dat de gouverneur-

generaall voor zijn regeringsdaden administratief verantwoordelijk is aan de kroon.79 Deze verantwoor

delijkheidd wordt vermeld in artikel 37 Rr 1854: 

37.. De Gouverneur-Generaal is, met opzdgt tot de uitoefening van zijne waardigheid, verantwoordelijk 
aann den Koning (...). 

Dee vermelding is overigens enigszins ten overvloede juist omdat de administratieve verantwoordelijk

heidd voortvloeit uit de verhouding tussen de kroon en de gouverneur-generaal en in wezen niet verschilt 

'vann de verantwoordelijkheid, waaraan elk ambtenaar jegens hooger gezag onderworpen is'.80 Ze lost 

zichh op in de verplichting van de gouverneur-generaal om steeds wanneer de kroon dit wenst 'reken

schapp te geven van zijn handelingen of verzuimen, van zijn ambtelijk doen en laten, hetgeen goedkeu

ringg of afkeuring, bijv. in den vorm van terechtwijzing, vermaning en ontslag ten gevolge zal kunnen 

hebben'.*' ' 

Eenn belangrijk gevolg van de administratieve verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en 

777 Daarnaast is de minister van koloniën natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen regeringsdaden. 
Hieropp zal in het onderstaande niet nader worden ingegaan. 

788 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148-9. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 499 en Krone, p. 60-1. De 
ministerr is ook politiek verantwoordelijk voor aanschrijvingen en bevelen en voor eventuele afkeuringen, maar 
diee behoren tot de regeringsdaden van de kroon, niet tot de regeringsdaden van de gouverneur-generaal. 

799 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 183. Sommige andere schrijvers spreken over de politieke verantwoor
delijkheidd van de gouverneur-generaal: zie Krone, p. SO, Margadant (1894-1897), deel I, p. 242 en ook Grashuis 
(1898),, p. 79 en De Louter (1914), p. 211. Deze term is minder juist, de gouverneur-generaal is een aan de kroon 
ondergeschiktee ambtenaar, en dus niet politiek verantwoordelijk. Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 182. 

100 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 181. Zie ook Margadant (1894-1897), deel I, p. 242. De regering heeft 
dezee verantwoordelijkheid in het artikel vermeld omdat ze de dwaling wilde keren dat de gouverneur-generaal 
'evenzeer/Égenss de Staten-Generaal als jegens den Koning (...) verantwoordelijk zou zijn' (Keuchenius, deel III, 
p.. 270, mijn cursivering). Het is een dwaling die in de jaren voorafgaand aan de vaststelling van het Regeringsre
glementt in veel geschriften voorkomt Zie bijvoorbeeld Van Swieten, p. 7,27-8 en Bake (1851), p. 34-5. 

111 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 181-2. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 499, De Louter (1914), p. 211, en 
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 243. In die laatste twee werken wordt nog vermeld dat de gouverneur-generaal 
ookk verantwoordelijk is voor de daden van zijn ondergeschikten, voor zover door hem goed- of afgekeurd. 
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vann de politieke verantwoordelijkheid van de minister van koloniën voor de regeringsdaden van de 

gouverneur-generaall is dat 'het heele regeeringsbeleid van den gouv.-generaal door tusschenkomst van 

denn minister van koloniën onder het toezicht van de staten-generaal [wordt] gesteld'.82 Omdat de 

ministerr van koloniën ook politiek verantwoordelijk is aan de Staten-Generaal voor de regeringsdaden 

vann de kroon kunnen de Staten-Generaal toezicht en daarmee invloed uitoefenen op het bestuur en de 

regelgevingg van zowel de kroon als de gouverneur-generaal.*3 Dit toezicht kan in het geval van de 

ministerr leiden tot afkeuring van zijn staatkundige gedragslijn, in het bijzonder door de Tweede Kamer. 

Dezee afkeuring kan op grond van de vertrouwensregel leiden tot het vertrek van de minister. 

Inn het geval van de gouverneur-generaal liggen de zaken iets ingewikkelder. Als de Staten-Generaal 

eenn maatregel afkeuren van de gouverneur-generaal, genomen op last van de minister, raakt die afkeu

ringg alleen de minister. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de gouverneur-generaal op 

eigenn initiatief heeft genomen, en als de minister afstand neemt van die maatregel, dan raakt de afkeu

ringg in beginsel alleen de gouverneur-generaal. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de 

gouverneur-generaall op eigen initiatief heeft genomen, en als de minister zich achter deze maatregel 

stelt,, dan raakt de afkeuring zowel de minister als de gouverneur-generaal. Een gouverneur-generaal die 

wordtt getroffen door een afkeuring, kan niet aanblijven." Dit alles is over het algemeen theorie geble

ven,, maar niet altijd. Zo is gouverneur-generaal s' Jacob in 1884 bij Koninklijk besluit ontslagen na een 

afkeurendd oordeel van de Tweede Kamer over het feit dat hij eigenmachtig een concessieverlenging aan 

dee Billiton-maatschappij had verleend.85 

Hett zojuist geschetste stelsel, waarbij de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zich over (vrijwel) 

elkee regeringsdaad uitstrekt, en waarbij de vertrouwensregel functioneert als uiterste sanctie op een 

afwijzenn door de Staten-Generaal (vooral de Tweede Kamer) van de verantwoording van de minister, 

vindtt zijn grondslag in de Grondwet van 1848. Daarin is immers de politieke ministeriële verantwoor

delijkheidd geïntroduceerd. Het stelsel als geheel is echter niet van de ene op de andere dag ontstaan. 

Hoewell er in de periode tot 1866 met name op het tweede punt al enkele malen wordt vooruitgelopen, 

wordtt het bovengenoemde stelsel gevestigd in de jaren 1866-1868.*6 De vraag naar de reikwijdte van de 

politiekee ministeriële verantwoordelijkheid wordt definitief beslist door een koloniale kwestie, en wel 

822 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 149. 
811 Zie ook Margadant (1894-1897), deel I, p. 243. 
844 Zie Krone, p. 60-1 en Margadant (1894-1897), deel I, p. 246. 
8ÏÏ Zie Krone, p. 62,65-7. s'Jacob had na het afkeurend oordeel zijn ontslag aangeboden. De Tweede Kamer 

vondd dat de mijnverordening van 9 november 1872 (SNI 1873, nr. 217a) een voorafgaande machtiging van de 
kroonn eist voor de verlening. 

866 Zie Van der Pot-Donner, p. 128-30, 538-9. Zie Van Vollenhoven (1934), p. 171-180 voor een opsomming 
vann relevante gebeurtenissen tot 1866. 
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dee benoeming van minister van koloniën Mijer tot gouverneur-generaal in september 1866. Het 

Tweede-Kamerlidd Keuchenius dient naar aanleiding hiervan een motie in die de gedragslijn van het 

kabinett ten opzichte van de uittreding van minister van koloniën afkeurt.87 

Dee regering maakt van de motie-Keuchenius, enigszins tegen de bedoeling van de indiener in, een 

constitutionelee kwestie. Ze stelt dat de motie een afkeuring inhoudt van de benoeming van Mijer tot 

gouverneur-generaal.. De Grondwet nu draagt de benoeming van de gouverneur-generaal op aan de 

Koningg en de ministers hoeven zich, aldus nog steeds de regering, over de uitvoering van een dergelijk 

koninklijkk prerogatief niet te verantwoorden. De Tweede Kamer neemt hiermee geen genoegen en 

neemtt de motie-Keuchenius op 27 september 1866 met 39 tegen 23 stemmen aan, waarmee duidelijk 

wordtt dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zich over alle regeringsdaden uitstrekt.81 Als 

vervolgenss in 1868, naar aanleiding van de Luxemburgse kwestie, duidelijk wordt dat een kabinet dat 

off een minister die het vertrouwen mist van de Staten-Generaal, met name van de Tweede Kamer, zal 

moetenn aftreden, is het hierboven geschetste stelsel voltooid, zij het dat het pas in het vierde kwart van 

dee negentiende eeuw naar volle tevredenheid begint te werken.89 

Opp grond van al het voorstaande kan het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de jaren 1848-1927 worden getypeerd als een constitutkmalistisch stelsel, zeker 

alss het in het vierde kwart van de negentiende eeuw naar volle tevredenheid is gaan werken. Er is een 

zekeree mate van machtenscheiding en er is een medewetgevende en controlerende volksvertegenwoor

digingg in Nederland.90 

b.b. De praktijk 

Naa de behandeling van de aan het begin van deze subparagraaf genoemde drie vragen kan een beschrij

vingg worden gegeven van de werking van het stelsel in de praktijk. Daarbij zal worden gekeken naar de 

matee waarin de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal regelgevende activiteiten 

hebbenn ontplooid. Verder zal worden gekeken naar de manier waarop in de periode 1848-1920 uitwer

kingg is gegeven aan de twee centrale principes van dualisme en concordantie. 

b.b. 1 Regelgevende activiteiten 

Zoalss gezegd dragen de artikelen 59 en 60 Gw 1848 de wetgevende macht op om drie onderwerpen te 

877 Zie Van der Wal (1934), p. 156. 
888 Zie Oud-Bosmans, p. 75-80; Van der Pot-Donner, p. 128-30,538-9; Van der Wal (1934), p. 144-88. 
899 Zie Oud-Bosmans, p. 80-6; Van der Pot-Donner, p. 129-30, 539-40. 
900 Bij deze typering wordt, in navolging van Kortmann, p. 42, 'constitutionalisme* gedefinieerd als spreiding, 

verdelingg van overheidsbevoegdheden over verscheidene ambten. 

275 5 



regelen:: de reglementen op het beleid van de regering, het muntstelsel en de wijze van beheer en 

verantwoordingg van de koloniale geldmiddelen. Deze opdracht heeft geresulteerd in het al genoemde 

Regeringsreglementt van 1854 (SNI 1855, nr. 2), in de wet van 1 mei 1854 (SNI 1854, nr. 62) tot 

regelingg van het muntwezen, die is vervangen door de 'Indische muntwet 1912' (SNI 1912, nr. 610), en 

inn de wet van 23 april 1864 (SNI 1864, nr. 106) tot regeling van de wijze van beheer en verantwoor

dingg van de geldmiddelen van Nederlands-Indië, in 1903 gedoopt als 'Indische comptabiliteitswet'. Net 

alss het Regeringsreglement zijn de drie laatstgenoemde wetten vele malen gewijzigd en aangevuld. 

Voorr het overige regelt de wetgevende macht alleen als de behoefte daaraan blijkt te bestaan. De 

wetgevendee macht heeft zich over het algemeen terughoudend opgesteld bij het aannemen van een 

dergelijkee behoefte.91 Kleintjes wijst erop dat in de praktijk de behoefte slechts is aangenomen in een of 

meerr van de volgende gevallen: 

1)) wanneer de regeling, zonder het Regeringsreglement formeel aan te vullen, toch als een soort aanvulling 

daaropp werd beschouwd; 

2)) wanneer de belangen die bij de regeling waren betrokken, verder reikten dan specifiek Nederlands-Indische 

belangenn en ook die van Nederland betroffen; 

3)) wanneer aan de regeling grote financiële gevolgen verbonden waren.92 

Voorbeeldenn van op basis van gebleken behoefte gemaakte wetten zijn de wet van 8 augustus 1850 tot 

regelingg van de belangen van de Nederlandse scheepvaart, de wet van 7 mei 1859 tot afschaffing van 

dee slavernij, en de Indische mijnwet van 23 mei 1899.93 

Waarr in de praktijk de wetgevende macht zich terughoudend heeft opgesteld, zijn de kroon en de 

gouverneur-generaall de organen die de meeste regelgeving voor Nederlands-lndiê" hebben vastgesteld. 

Hett is een praktijk die al is voorgestaan tijdens de grondwetsherziening van 1848 en tijdens de totstand

komingg van het Regeringsreglement van 1854. 

Zoo heeft de Tweede kamer tijdens de grondwetsherziening van 1848 verscheidene malen benadrukt 

datt de wetgevende macht geen al te grote rol hoort tee spelen bij het vaststellen van regelgeving voor de 

koloniën.. Typerend is een passage in het voorlopig verslag van 13 juli 1848 over de herzieningsontwer-

penn van 19 juni 1848. Daarin stelt een zeer grote meerderheid van de leden van de Tweede Kamer 

datt in geen geval de bemoeijenissen der wetgevende magt zich voor de koloniën even ver kunnen 
uitstrekkenn als voor het Moederland. Overdrijving van een anders heilzaam beginsel zou hier vooral 
verderfelijkee gevolgen hebben.94 

911 Zie Buijs, deel I, p. 249 en Van Vollenhoven (1934), p. 212-3. 
922 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 260. 
933 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 263 en De Louter (1914), p. 175-6 voor meer voorbeelden. 
944 Handelingen 1847-1848, deel I, p. 457. Zie Handelingen 1847-1848, deel I, p. 97 voor een soortgelijke 

opmerkingg in het verslag van de commissie van rapporteurs van de Tweede Kamer van 16 maart 1848. 
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Enn zo heeft de regering in haar memorie van toelichting bij het tweede ontwerp-regeringsreglement 

opgemerktt dat ze als algemenee regel heeft aangenomen dat 

dee regeling van alle onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn opgenoemd in de artt 59 en 60 der 
Grondwett en in latere wetten, en die niet in een onafscheidbaar verband staan met de wetgeving van 
denn moederstaat, in de eerste plaats behoort te worden overgelaten aan Koninklijke besluiten en 
kolonialee ordonnantien.95 

Hett Staatsblad van Nederlands-Indië staat dan ook vol met Koninklijke besluiten en ordonnanties. Om 

daarvann een indruk te krijgen is door mij gekeken naar de lijsten 'der wetten en besluiten vervat in het 

Staatsbladd van Nederlandsch-Indië' over het jaar 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. De 

lijstenn in die zeven Staatsblad-jaargangen, die samen zo'n tien procent uitmaken van de Staatsbladen 

diee zijn verschenen in de jaren 1854-1922, de meest representatieve jaren voor het in dit hoofdstuk 

behandeldee stelsel, leveren het volgende beeld op. 

Inn de zeven jaargangen staan ruim 80 wetten in formele zin, waarvan het overgrote deel bestaat uit 

begrotingswettenn en wetten ter goedkeuring van verdragen. Wordt dat deel niet meegeteld, dan blijven 

err dertien wetten over, zoals de wet van 9 april 1870 (SNI 1870, nr. 55), houdende aanvulling van 

artikell 62 Rr 1854 (de agrarische wet), en de wet van 10 februari 1910 (SNI 1910, nr. 296), houdende 

regelingg van het Nederlandse onderdaanschap van de bevolking van Nederlands-Indië. 

Hett aantal Koninklijke besluiten in de zeven jaargangen, al dan niet in de vorm van algemene 

maatregelenn van bestuur, bedraagt ruim 270. Een vrij groot aantal van die Koninklijke besluiten bevat 

aanvullingenn op begrotingswetten, daarnaast zijn er ook Koninklijke besluiten die het tijdstip van 

inwerkingtredingg van andere Koninklijke besluiten en van wetten bepalen.96 Dergelijke Koninklijke 

besluitenn vallen niet als regelgeving aan te merken. Als daarmee rekening wordt gehouden bedraagt het 

aantall Koninklijke besluiten bijna 200. 

Hett aantal ordonnanties in de zeven jaargangen bedraagt bijna 950. Daarbij moet bedacht worden 

datt kwesties als bekrachtigingen van de besluiten van lokale raden tot het aangaan of het waarborgen 

vann geldleningen ten laste van lagere rechtsgemeenschappen in Nederlands-Indië, onteigeningsverkla

ringen,, en gelijkstellingen van met naam genoemde inheemsen aan Europeanen ook bij ordonnantie 

geschieden,, maar dat dergelijke ordonnanties niet als regelgeving vallen aan te merken - het zijn wel 

ordonnantiess in formele, maar niet in materiële zin.97 Als daarmee rekening wordt gehouden bedraagt 

955 Keuchenius, deel II, p. 184. 
966 Zie SNI 1910, nr. 108 als voorbeeld van een aanvulling op een begrotingswet; zie SNI 1910, nr. 677 als 

voorbeeldd van de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een wet. 
977 Zie SNI 1920, nr. 15 als voorbeeld van het bekrachtigen van het aangaan van een geldlening; zie SNI 1920, 

nr.. 80 als voorbeeld van een onteigeningsverklaring; zie SNI 1890, nr. 5 als voorbeeld van gelijkstelling met 
Europeanen.. De bekrachtiging bij ordonnantie van het aangaan of waarborgen van een geldlening is vanaf 1903 
voorgeschrevenn in artikel 68b Rr 1854; de onteigeningsverklaring bij ordonnantie is vanaf 1917 voorgeschreven 
inn artikel 77 Rr 1854; de bevoegdheid tot gelijkstelling is de gouverneur-generaal gegeven in artikel 109 Rr 
1854,, het artikel bepaalt niet dat de gelijkstelling bij ordonnantie moet geschieden. 
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hett aantal ordonnanties ruim 820. 

AII  met al valt het aantal wetten in het niet bij het aantal Koninklijke besluiten en vooral bij het aantal 

ordonnanties,, en zijn er ongeveer vier keer zoveel ordonnanties als Koninklijke besluiten vastgesteld. 

Ditt bevestigt in ieder geval de terughoudende rol van de wetgevende macht bij het vaststellen van 

regelgevingg voor Nederlands-Indië. De getallen wekken mogelijk de indruk dat de gouverneur-generaal 

dee voornaamste rol speelt bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Deze indruk lijk t 

minderr juist: het valt natuurlijk niet te ontkennen dat hij de meeste regelgeving maakt, maar de voor-

naamstenaamste rol lijk t niet voor hem weggelegd. De Koning heeft namelijk de belangrijke regelgeving aan 

zichzich voorbehouden en heeft bovendien via zijn bevelen grote invloed uitgeoefend op de regelgevende 

activiteitenn van de gouverneur-generaal; daarnaast hebben ook de Staten-Generaal via het parlementaire 

stelselstelsel invloed uitgeoefend op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal. Dit is al 

geblekenn bij de beschrijving hierboven van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

enn zal duidelijker blijken bij de behandeling van de staatsrechtelijke discussies over dit stelsel. 

b.2b.2 Dualisme en concordantie (1848-1920) 

Inn de hoofdstukken 1 en 3 zijn twee kenmerken van regelgeving voor Oost-Indië aan de orde gekomen: 

hett dualisme van recht en het concordantieprincipe. Het dualisme van recht houdt in dat de bevolkings-

groepp waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: voor Europeanen geldt 

westerss recht, voor inheemsen geldt adatrecht. Het concordantieprincipe heeft betrekking op de inhoud 

vann het recht voor Europeanen in Oost-Indië. Dit principe houdt in dat de wet van toepassing op 

Europeanenn in Oost-Indië zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht. In het 

onderstaandee zal worden ingegaan op de gelding van deze kenmerken in de jaren 1848-1920. Daarbij 

zall  de nadruk liggen op het dualisme van recht. 

Dee jaren 1848-1920 vormen in formeel-juridisch opzicht mogelijk de hoogtijdagen van het dualisme 

vann recht. Op 1 mei 1848 treedt de Wet algemene bepalingen van wetgeving voor Nederlands-Indië in 

werking,, die in de artikelen 11 en 12 het dualisme op het terrein van het materiële privaatrecht wettelijk 

verankert.. Deze artikelen zijn in licht gewijzigde vorm opgenomen in artikel 75 Rr 1854. In dit artikel 

wordtt naast het dualisme van recht ook het concordantieprincipe vastgelegd. Voor zover van belang 

luidtt het: 

75.. [1] Voor zoveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken, 
alsmedee in strafzaken, op algemeene verordeningen, zooveel mogelijk overeenkomende met de in 
Nederlandd bestaande wetten. 
[2]]  De Gouverneur-Generaal is bevoegd om (...) de daarvoor vatbare bepalingen dier verordeningen, 
dess noodig gewijzigd, toepasselijk te verklaren op de inlandsche bevolking of een gedeelte daarvan. 
[3]]  Behoudens de gevallen waarin zoodanige verklaring heeft plaats gehad, (...) of waarin zich inlan-
derss vrijwilli g hebben onderworpen aan het voor de Europeanen vastgestelde burgerlijke en handels-
regt,, worden (...) toegepast de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der inlanders, voor 
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zooverr die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en regtvaardigheid. 

Inn nauwe samenhang met artikel 75 Rr 1854 staat artikel 109 Rr 1854. Voor zover van belang luidt het: 

109.. (...) Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen, en alle personen, niet vallende in de 
termenn der volgende zinsnede. 
Mett inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chinezen en allen die Mohammedanen of 
heidenenn zijn. 

Uitt artikel 109 Rr 1854 volgt dat er twee bevolkingsgroepen zijn: enerzijds Europeanen en met hen 

gelijkgestelden,, anderzijds 'inlanders' (inheemsen) en met hen gelijkgestelden, zoals Chinezen. Op 

grondd van artikel 75, lid 1 Rr 1854 is het formeel en materieel privaat- en strafrecht voor Europeanen te 

vindenn in algemene verordeningen die - conform het concordantieprincipe - zoveel mogelijk in over

eenstemmingg zijn met de in Nederland geldende wetten.91 

Dee belangrijkste algemene verordeningen voor Europeanen zijn in deze periode: 

-- voor het materiële privaatrecht: het burgerlijk wetboek voor Nederlands-Indië en het wetboek van 

koophandell voor Nederlands-Indie, beide vastgesteld bij koninklijk besluit; 

-- voor het materiële strafrecht: het bij koninklijk besluit vastgestelde wetboek van strafrecht voor 

Europeanenn uit 1866 en het door de ordonnantiegever vastgestelde algemeen politiereglement voor 

Europeanen;; hierbij moet worden opgemerkt dat in 1918 het wetboek van strafrecht voor Europea

nen,, en het nog te noemen wetboek van strafrecht voor inlanders uit 1872, worden vervangen door 

eenn bij koninklijk besluit vastgesteld wetboek van strafrecht voor alle bevolkingsgroepen; 

-- voor het formele privaat- en strafrecht: een reglement op de burgerlijke rechtsvordering en een 

reglementt op de strafvordering, beide vastgesteld door de regelgever in Nederlands-Indië (op Java 

enn Madoera), en de door de ordonnantiegever vastgestelde reglementen voor de buitengewesten 

(buitenn Java en Madoera). 

Opp grond van artikel 75, leden 2 en 3 Rr 1854 bestaat het materieel privaatrecht voor inheemsen uit hun 

godsdienstigee wetten, instellingen en gebruiken (het adatrecht), en/of uit voor hen toepasselijk ver

klaardd materieel privaatrecht voor Europeanen." Het adatrecht, dat hoofdzakelijk onopgetekend 

gewoonterechtt is, mag niet strijden met 'algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardig

heid',heid', zodat het al in de VOC-periode en de periode 1795-1848 gehanteerde voorbehoud blijft gelden. 

Doorr deze artikelleden zijn, regelgeving door de wetgevende macht in Nederland daargelaten, 

anderee vormen van materieel privaatrecht voor inheemsen niet toegestaan: de lagere Nederlandse 

kolonialee regelgevers hebben 'niet de bevoegdheid (...) wettelijke regelen op het gebied van het 

"" Zie Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 113. Volgens J.H. Carpentier Arting (1913), p. 41 geldt het principe 
vann overeeiisternming van artikel 75 lid 1 Rr 1854 alleen voor het materiele privaat- en strafrecht van Europea
nen. . 

999 De vrijwillige onderwerping waarover artikel 75, lid 3 Rr 1854 spreekt, wordt hier niet besproken. 
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materieell  privaatrecht der inlanders (...) vast te stellen'.100 Het vaststellen van regelgeving die geldt voor 

zowell  Europeanen als inheemsen is daarom niet langer toegestaan. Evenmin is toegestaan het vaststel-

lenn van 'een regeling van materieel privaatrecht voor Inlanders, welke noch adatrecht noch toegepast 

Europeanenrechtt bevat'.101 

Inn de praktijk is in deze jaren het 'hoofdbestanddeel van het materieel privaatrecht voor den Inlander 

(...)) zijn adatrecht'.102 Toepasselijkverklaring voor inheemsen van het materiële privaatrecht voor 

Europeanenn is in de jaren 1848-1920 maar zeer zelden voorgekomen: volgens Kleintjes niet meer dan 

driee keer.103 Het materiële privaatrecht wordt in de jaren 1848-1920 daarmee gekenmerkt door een sterk 

doorgevoerdd dualisme van recht. 

Dee mogelijkheid van toepasselijkverklaring van Europeanenrecht van artikel 75, lid 2 Rr 1854 

daargelaten,, worden het materiële strafrecht en het formele privaat- en strafrecht voor de inheemsen niet 

behandeldd in artikel 75 Rr 1854. Hierdoor wordt de Nederlandse koloniale regelgever in de regeling 

vann deze onderwerpen 'niet aan enig voorschrift van het reg. reglement gebonden'.104 Hij is met andere 

woordenn bij het vaststellen van regelgeving noch aan het adatrecht, noch aan het Europeanenrecht 

gebonden.. Dit houdt in dat op deze drie terreinen van recht het Regeringsreglement zich noch voor 

dualisme,, noch voor unificatie uitspreekt en beide dus mogelijk zijn. 

Watt betreft het materiële strafrecht voor inheemsen: dit is in hoofdzaak geregeld in het door de 

ordonnantiegeverr vastgestelde wetboek van strafrecht voor inlanders van 1872 en het algemeen politie-

strafreglementt voor inlanders.103 Het wetboek van 1872 lijk t in sterke mate op het wetboek van straf-

rechtt voor Europeanen van 1866. Zoals hiervoor vermeld zijn beide wetboeken in 1918 vervangen door 

eenn wetboek van strafrecht voor alle bevolkingsgroepen, waarvoor natuurlijk de overeenstemmingseis 

vann artikel 75, lid 1 Rr 1854 geldt. Het materiële strafrecht wordt in de jaren 1848-1920 dus geken-

merktt door een beweging in de richting van unificatie. 

Hett formele privaat- en strafrecht voor inheemsen is vooral te vinden in het door de ordonnantiege-

verr vastgestelde Inlands reglement (op Java en Madoera) en in de door dezelfde regelgever vastgestelde 

1000 J.H. Carpentier Alting (1913), p. 54. Zie ook Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 128 en Westra (1934), p. 
231.. De wetgevende macht in Nederland heeft zich met deze materie niet of nauwelijks bemoeid. 

1011 Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 128-9. Toch zijn er in strijd met artikel 75 Rr 1854 bepalingen voor 
inheemsenn gemaakt, door lagere koloniale regelgevers dan de wetgevende macht in Nederland, die noch adat-
recht,, noch toepasselijk verklaard Europeanenrecht bevatten: zie Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 128. 

1022 Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 131. 
1033 Zie Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 125-7. Voor sommige met inheemsen gelijkgestelden, zoals Chine-

zen,, is veel meer sprake geweest van toepasselijkheidverklaring. Hierop zal niet worden ingegaan. 
1044 Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 133. Zie J.H. Carpentier Alting (1913), p. 56-7 voor een andere opvat-

ting. . 
,oss Vóór de invoering van algemene verordeningen over materieel strafrecht voor inheemsen gold op grond 

vann artikel 25 Wet AB adatstrafrecht, aangevuld met regels vastgesteld door de Nederlandse koloniale wetgever. 
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rechtsreglementenn voor de buitengewesten.106 Bij de vaststelling van deze reglementen is voor de 

inheemsenn 'een geheel zelfstandig formeel recht' in het leven geroepen.107 Daarmee is op het terrein 

vann het formele recht sprake van dualisme. 

4.233 Staatsrechtelijke discussies over het stelsel 

Hieronderr zullen achtereenvolgens aan de orde komen: discussies over de regelgevende bevoegdheden 

vann de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal in het open stelsel (4.2.3.1); discussies 

overr de verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal (4.2.3.2); discussies 

overr de kroonordonnantie (4.2.3.3); en discussies over de commissaris-generaal (4.2.3.4). 

4.23.11 De regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-

generaall in het open stelsel 

Hoewell  er nauwe verbanden bestaan tussen de regelgevende bevoegdheden van deze drie organen, 

verdientt het de voorkeur deze bevoegdheden zoveel mogelijk afzonderlijk te behandelen, en in rangor-

de.. Eerst zal dan ook worden gesproken over de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht; 

dann over de regelgevende bevoegdheden van de kroon; en tot slot over de regelgevende bevoegdheden 

vann de gouverneur-generaal. 

a.a. De regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht in het open stelsel 

Hieronderr zal worden aangegeven waarom de Grondwet van 1848 regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn toekent aan de wetgevende macht Aansluitend zullen enkele meningen worden weergegeven 

overr die toekenning. Vervolgens wordt ingegaan op Thorbeckes opvatting over de regelgevende 

bevoegdhedenn van de wetgevende macht voor de koloniën onder de Grondwet van 1848. Ten slotte zal 

wordenn nagegaan of artikel 129 Rr 1854, waarin de wetgevende macht de regeling van één bepaald 

onderwerpp - de vaststelling van de tarieven van in-, uit- en doorvoer - aan zich heeft voorbehouden, te 

verenigenn valt met het open stelsel van artikel 59 lid 4 Gw 1848. 

a.1a.1 De toekenning van regelgevende bevoegdheden aan de wetgevende macht 

Opp het eerste gezicht lijk t het misschien verwonderlijk dat de wetgevende macht in de Grondwet van 

18488 regelgevende bevoegdheden voor de koloniën krijgt- In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de 

opeenvolgendee regeringen vanaf 1840, wanneer het verlangen naar dergelijke bevoegdheden in de 

Tweedee Kamer opkomt, er niet aan willen. De regeringsontwerpen van juni 1848, die de basis vormen 

1066 De rechtsreglementen voor de buitengewesten bevatten daarmee zowel het formele recht voor Europeanen 
alss het formele recht voor inheemsen. 

1077 J.H. Carpentier AMng (1913), p. 58. 
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vann de koloniale artikelen in de Grondwet van 1848, zijn echter ingediend na de verklaring van Willem 

III  dat hij bereid is akkoord te gaan met een ruimere herziening van de Grondwet dan de herzieningsont-

werpenn van 8 maart 1848 beogen. Bovendien zijn ze ingediend door het kabinet-De Kempenaer-

Donkerr Curtius, dat vooruitstrevend kan worden genoemd. Zo is De Kempenaer een van de Negenman-

nenn en staat Donker Curtius een radicalere grondwetsherziening voor dan de meerderheid van de 

Tweedee Kamer.10* 

Datt de Grondwet van 1848 de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor de koloniën geeft, 

iss bij nader inzien dus niet zo vreemd. Wel kan de vraag gesteld worden waarom de Grondwet van 

18488 de wetgevende macht juist die regelgevende bevoegdheden gegeven heeft die deze macht heeft. 

Dee redenen hiervoor zijn vooral te vinden in de Handelingen over de grondwetsherziening. 

Zoalss bekend verplicht de Grondwet de wetgevende macht de regeringsreglementen vast te stellen, 

enn het muntstelsel en de wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen te regelen. 

UitUit  de Handelingen blijkt - het is al eerder aan de orde gekomen - dat de regering en de Tweede Kamer 

vindenn dat de regeringsreglementen een soort grondwet voor de koloniën zijn, en daarom bij wet 

moetenn worden vastgesteld. Uit de Handelingen blijkt ook dat het muntstelsel volgens de regering 

belangrijkk is voor het handelsverkeer van de koloniën met het moederland en andere landen en daarom 

ookk door de wetgevende macht behoort te worden vastgesteld.109 De derde kwestie staat in de Grondwet 

opp instigatie van de Tweede Kamer. De Kamer vond het beheer van de koloniale geldmiddelen ver-

ward,, vond dat de verantwoording van het beheer veel te wensen overliet, en wilde deze zaken daarom 

bijj  wet geregeld hebben.110 

Dee koloniale artikelen noemen geen andere onderwerpen die de wetgevende macht verplicht is te 

regelen.. De grondwetgever wil de wetgevende macht niet een al te grote invloed geven op de regelge-

vingg voor de koloniën.1" De voornaamste reden daarvoor is de geringe kennis die de Staten-Generaal 

hebbenn van de koloniën."2 Later worden als extra redenen onder meer genoemd de lange tijd die 

regelingg bij wet vordert en het feit dat een te grote regelgevende rol voor de wetgevende macht op 

koloniaall  terrein zou leiden tot overbelasting van de wetgevende macht waardoor op koloniaal terrein 

nauwelijkss nog iets geregeld zou worden.113 

1088 Zie Oud-Bosmans, p. 19. 
1099 Zie Handelingen 1847-1848, deel I, p. 328 en 456. 
1,00 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 258. 
1111 Zie Handelingen 1847-1848, deel I, p. 97 en 328. Deze kwestie komt uitgebreider aan de orde bij de 

behandelingg van Thorbeckes opvatting over de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht. 
"22 Zie Handelingen 1847-1848, deel III , p. 318 en 344. Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 258-9. 
1,33 Zie Keuchenius, deel II, p. 211 en Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259. 
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a.2a.2 Meningen over de toekenning 

Dee toekenning in de Grondwet van 1848 van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie aan 

dee wetgevende macht roept veel reacties op. Dat gebeurt al tijdens de totstandkoming van de Grondwet 

vann 1848, als blijkt dat van zo'n toekenningg sprake zal zijn. 

Sommigee brochures die tijdens de genese van de Grondwet van 1848 verschijnen, stemmen in met 

dee toekenning. Zo vindt de oud-raad van Indie Van Nes in Eenige beschouwingen over koloniale 

aangelegenhedenaangelegenheden dat naast onder meer het reglement op het beleid van de regering het op Nederlanders 

inn Nederlands-Indie toepasselijke 'burgerlijk en strafregt', en de op hen toepasselijke 'wetboeken van 

koophandel,, civiele en criminele regtsvordering (...) door de wet behooren vastgesteld te worden'.1'4 

Vann Vliet verlangt in zijn Verkoop van Indische domeinen vaststelling bij wet van het Regeringsregle

mentt - zelf spreekt hij over een wet op de 'uitoefening van het gezag in Neêrlands-Indiê" - omdat de 

gedachtee dat 'de vertegenwoordiging tot het daarstellen van zoodanige wet niet geschikt zou zijn, 

slechtss een ministerieel schrikbeeld is'.115 En in zijn Bijdragen tot de kennis van denpolitieken toestand 

vanvan Nederlandsen Indië verwacht Veth 'veel goeds' van invloed van de Staten-Generaal op de regelge

vingg voor Nederlands-Indie: 'een nieuw tijdperk voor het beheer onzer koloniale aangelegenheden zal 

geborenn worden'.116 

Voorzichtigerr is Kruseman, voormalig directeur-generaal van financiën in Nederlands-Indiö. Hij is 

inn zijn Vrijmoedige gedachten over koloniale aangelegenheden voorstander van vaststelling bij wet van 

hett Regeringsreglement en van het materieel en formeel privaat- en strafrecht voor Europeanen in 

Nederlands-Indie.1177 Maar hij vindt ook dat het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indie door 

dee wetgevende macht weinig waarborgen oplevert voor een wijs en voorzichtig beheer van Nederlands-

Indiee als er niet 'in de Staten-Generaal eenige Leden zitting hebben, toegerust met kennis en ondervin

ding,, in de Overzeesche Bezittingen en Koloniën, die hunne medeleden op een afdoende en overtuigen

dee wijze kunnen in- en voorlichten*.1" De kans daarop is volgens hem echter zeer klein.119 

Ronduitt negatief over de voorgestelde rol voor de wetgevende macht is Nepveu, die in het kabinet-

Schimmelpenninckk van 1848 minister van oorlog is. Na zijn aftreden uit onvrede met de herzienings-

voorstellenn van april 1848 van de commissie-Thorbecke schrijft hij een Brief. Daarin verzet hij zich 

IMVanNes,p.21. . 
1,33 Van Vliet, p. 37. 
1,66 Veth (1848), deel I, p. 6. Pieter Johannes Veth (1814-1895) is in 1840 gepromoveerd te Leiden in de 

letteren.. Hij is hoogleraar in de oosterse talen in Franeker (1841-1842) en in Amsterdam (1843-1864) en daarna 
hoogleraarr in de land- en volkenkunde van Nederlands-Indie in Leiden (1864-1885). 

1177 Zie Kruseman, p. III-IV, 16-8,34-6 en 40. 
1,11 Kruseman, p. 13. 
1199 Zie Kruseman, p. 13-4. Om het wijs en voorzichtig beheer van Nederlands-Indie te waarborgen wil 

Krusemann de minister van koloniën vervangen door een lichaam van mannen die kennis en ondervinding in de 
koloniënn hebben opgedaan. Dit voorstel zal met soortgelijke voorstellen, later nog kort aan de orde komen. 
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tegenn te directe bemoeienis van de Staten-Generaal bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-

Indië.. Door de wetgevende macht vastgestelde regelgeving voor Nederlands-Indië zal niet doelmatig 

zijnn omdat de Staten-Generaal 'zonder kennis [zijn] der gesteldheid en zeden van die onder geheel 

anderee hemelstreken gelegen gewesten'.120 

Alss de grondwetsartikelen over de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht voor 

Nederlands-Indiëë hun definitieve vorm hebben gekregen, houdt de discussie niet op. Voorafgaand aan 

dee totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 zien verschillende publicaties het licht, waarin 

naastt de gewenste inhoud van het toekomstige Regeringsreglement, ook de artikelen 59 enn 60 Gw 1848 

aann de orde komen. 

Positieff  over deze artikelen zijn Bake, een advocaat te Soerabaya, en vooral Van Vloten, een oud-

raadsheerr in het Hoog Gerechtshof te Batavia. Volgens de laatste is 'daarstelling van het beleid der 

regeringg en van andere onderwerpen door de wet, (...) een ware omwenteling, die (...) zegening zal 

overbrengen'.1211 Bake vindt in 1850 'in artikel 59 en 60 der nieuwe Grondwet reden tot hoop en een 

blijj  vooruitzigt voor de toekomst*.122 

Koeken,, die de grondwetsartikelen niet met zoveel woorden noemt, schetst in Eene waarschuwende 

stemstem een ander beeld. Volgens hem zal de invloed van de Staten-Generaal op het gezag van de Koning 

overr de koloniën vreselijke gevolgen hebben. Onder invloed van de Staten-Generaal zal de regering 

overr Nederlands-Indië haar autocratische karakter verliezen, zodat haar 'stabiliteit in vorming en 

werking'' verdwijnt en plaats maakt voor 'veranderlijkheid'.123 Dit zal 'leiden tot den ondergang van ons 

koloniaall  bezit'.124 De regering over Nederlands-Indië moet gebaseerd blijven op het autocratische 

principe.. Wat Koeken zich daarbij voorstelt laat hij in het midden, maar het ligt voor de hand dat hij 

terugg wil naar de situatie vóór 1848, toen de Koning alle regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden 

voorr Nederlands-Indië bezat. 

Ookk na de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 stopt de discussie over de regelgeven-

dee bevoegdheden van de wetgevende macht voor Nederlands-Indië niet In november 1858 dient 

ministerr van koloniën Rochussen een ontwerp voor een comptabiliteitswet in dat vaststelling van de 

kolonialee begroting bij wet voorstelt.125 In reactie daarop publiceert Bake in 1859 een brochure waarin 

Nepveu,, p. 6. 
Vann Vloten, p. 60. 
Bakee (1850), p. 4. In 1859 zal Bake een ander geluid laten horen. 
Koeken,, p. 81. 
Koeken,, p. 85. 
Ziee Abr. Jansen (1932), p. 58-67 voor dit ontwerp en de discussies erover. 
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hijj een terughoudende rol van de wetgevende macht bepleit bij het vaststellen van regelgeving voor 

Nederlands-Indie.. In strijd met artikel 59 lid 4 Gw 1848 stelt hij dat het volgens de Grondwet regel is 

dat t 

dee zaken die niet uitdrukkelijk, als tot de bevoegdheid der wetgevende magt behoorende worden 
opgegeven,, in Koloniale aangelegenheden, niet den rijkswetgever, maar den Koning en den 
Gouverneur-Generaall voor wetgevers hebben.126 

Ookk Van Herwerden beklaagt zich in een brochure uh 1859 over het ontwerp. Hij gaat verder dan Bake 

enn trekt de capaciteit van de wetgevende macht in twijfel om het Regeringsreglement voor Nederlands-

Indiee vast te stellen. Het is volgens hem 

hoogstt oneigenaardig (...), om, de vaststelling van zulk een reglement (...) aan eene Vergadering op te 
dragen,, van welke, uit den aard barer zamenstelling, de overgroote meerderheid niet, op de hoogte der 
zaak,, kon zijn.127 

Eenn duidelijkk alternatief voor hoe het dan wel moet, geeft Van Herwerden niet. Dat doet Van der Wijck 

inn 1865 wel. In Onze koloniale staatkunde stelt hij 'dat het eene groote fout was, den koning het beheer 

overr Indie uit handen te nemen en bij de volksvertegenwoordiging over te brengen'.12* Hij wenst dan 

ookk herstel van het Koninklijk opperbestuur van vóór 1848: 

Wiltt gij Indie voor Nederland behouden, breng het dan onder het beheer van den koning terug, wien 
gijj het met verwringing der grondwet hebt trachten te ontnemen.129 

Protestt tegen deze opvattingen blijft niet uit Zo verdedigt Veth in een reactie op Van der Wijcks 

brochuree de rol van de wetgevende macht bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indiê. Hij 

will 'geen inbreuk (...) gemaakt zien op de wettelijke bevoegdheid der Staten-Generaal met betrekking 

tott IndiS', en kan Van der Wijcks wens 'tot herstel van dien vorm van koninklijk opperbestuur, die vóór 

18488 bestond, onmogelijk beamen'.134 

Bovenstaandee opsomming, die met meer voorbeelden zou kunnen worden aangevuld, toont grofweg 

tweee meningen over de artikelen 59 en 60 Gw 1848 (en over de eerdere ontwerp-artikelen). Sommige 

schrijverss stemmen in met het verlenen aan de wetgevende macht van regelgevende bevoegdheden voor 

dee koloniën en met de wijze waarop dat is gebeurd in de Grondwet van 1848, anderen vinden dat de 

Grondwett teveel regelgevende bevoegdheden voor de koloniën heeft toegekend aan de wetgevende 

macht.. Die tweede groep vindt vaak dat de wetgevende macht helemaal geen regelgevende bevoegdhe

denn voor de koloniën had moeten krijgen, wegens de gebrekkige kennis in de Staten-Generaal van de 

Bakee (1859), p. 10. 
Vann Herwerden (1859), p. 55. 
VanderWijck(1865),p.61. . 
Vann der Wijck (1865), p. 63. 
Veth(1865),p.421en422. . 
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koloniën,, en wil terugkeren naar de situatie van vóór 1848. 

a.3a.3 Thorbecke en het open stelsel 

Vann groter belang dan de twee zojuist genoemde meningen is een derde mening, die van Thorbecke. 

Dezee mening luidt aanvankelijk dat de Grondwet van 1848 aan de wetgevende macht te weinig regelge

vendee bevoegdheden voor de koloniën heeft toegekend, en later dat de Grondwet van 1848 de wetge

vendee macht in Nederland in principe dezelfde regelgevende bevoegdheden voor Nederland als voor 

Nederlands-Indiëë geeft. 

Inn augustus 1848 verschijnt Thorbeckes Bijdrage tot de herziening der grondwet. Daarin ontvouwt hij 

dee opvatting die hij met enige slagen om de arm ook al aanhing in zijn Aanteekening op de grondwet en 

inn het voorstel van de Negenmannen. Volgens hem 'moet de wetgevende Magt des Rijks (...) die voor 

dee koloniën zijn'.131 Dit betekent dat de bevoegdheid van de wetgevende macht voor de koloniën 

dezelfdee moet zijn als voor Nederland: alle onderwerpen die bij wet behoren te worden geregeld, 

moetenn zowel voor Nederland als voor Nederlands-Indië daadwerkelijk door de wetgevende macht 

wordenn geregeld.132 

Thorbeckee geeft in de Bijdrage vier redenen voor zijn opvatting. Twee daarvan zijn voor dit verhaal 

belangrijk.. Ten eerste dient het bestuur in Nederland over de koloniën 'gelijk elk bestuur, regels te 

volgen,, die op een ander gezag, dan dat der uitvoerende magt zelve, rusten'.133 Een bestuur dat zelf 

meesterr is van de regel die het moet doen werken 'is een willekeurig en niet verantwoordelijk 

bestuur'.1344 Ten tweede krijgt de Indische regering door de wet 'de kracht en zelfstandigheid, den 

waarborgg tegen willekeurige beschikkingen van het koninklijke opperbestuur, die het zoozeer noodig 

heeft',, en wordt ze vrij in de 'groote mate' die ze volgens Thorbecke behoort te zijn.'35 

Uitt de eerdere weergave van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë in de periode 1848-1927 blijkt dat Thorbeckes opvatting uit de Bijdrage niet is 

overgenomenn in de Grondwet van 1848. Artikel 59 Gw 1848 maakt een vrijwel gehele uitsluiting van 

dee wetgevende macht mogelijk bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën. Thorbecke is dan 

ookk slecht te spreken over artikel 59 Gw 1848. In juli 1850, hij is dan minister van binnenlandse zaken, 

1311 Thorbecke (1848), p. 24. 
mm Zie ookBuijs, deel I, p. 231 en 249; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 256,261-2; De Louter (1914), p. 94; 

Margadantt (1894-1897), deel I, p. 134. 
1333 Thorbecke (1848), p. 24. 
1344 Thorbecke (1848), p. 25. 
1355 Thorbecke (1848), p. 28. 
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stehh hij dat artikel 59 lid 4 Gw 1848 uiterst onzeker is en 

alss ik het zeggen mag, minder dan niets. (...) Dit is eene zinsnede, die gebragt kon worden in de Grw. 
omm voor het vervolg den schijn te geven, dat men iets gaf, zonder dat dit in het wezen van de zaak 
bestond.. Wanneer men die uitdrukking ontleedt: zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan, dan 
komtt men tot de vragen: door wien moet die behoefte ingezien worden? Wanneer het gouvernement 
nuu verklaart die behoefte niet te zien, wat baat het dan of de geheele wereld ze wel inziet? Een gouver
nementt dus, dat bet oude stelsel van het regt der Kroon ten aanzien van de koloniën is toegedaan, zal 
inn den regel ontkennen, dat die behoefte bestaat, en zonder medewerking van het gouvernement kan er 
geenn regel tot stand worden gebragt136 

Laterr gooit Thorbecke het over een andere boeg. In plaats van het artikellid te bekritiseren, interpreteert 

hijj het zo dat het overeenstemt met zijn opvatting over de rol van de wetgevende macht bij het vaststel

lenn van regelgeving voor de koloniën. Hij doet dit als kamerlid bij de totstandkoming van het Rege

ringsreglementt van 1854, op 25 juli 1854, tijdens de openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

Volgenss hem is er 

steedss behoefte (...), dat een onderwerp van wetgeving geregeld worde door de wet, zoolang daaraan 
niett is voldaan. Een onderwerp van wetgeving toch beteekent een onderwerp dat van wege zijnen aard 
regelingg door de wet vordert.137 

Alss een onderwerp op grond van zijn aard bij wet geregeld behoort te worden, betekent dit dat de 

behoeftee van artikel 59 lid 4 Gw 1848 automatisch bestaat Het is in enigszins andere bewoordingen het 

stelsell van de Bijdrage. 

Thorbeckee is, net als eerder in zijn Aanteekening en in het voorstel van de Negenmannen, wel bereid 

waterr bij de wijn te doen. Door de bijzondere situatie in de koloniën kan een onderwerp van wetgeving 

onderr omstandigheden voorlopig toch bij Koninklijk besluit geregeld worden. Wanneer namelijk over 

eenn onderwerp van wetgeving 

dee vraag ontstaat, of het dadelijk geregeld kan worden door de wet dan of het geregeld moet blijven 
doorr Koninklijke besluiten, moeten wij, zoo komt het mij voor, om die vraag te beantwoorden, ons 
eenee andere voorleggen: is dat onderwerp in den tegenwoordige toestand reeds rijp voor regeling door 
dee wet? 
Ikk kan regeling door Koninklijke besluiten van onderscheidene onderwerpen van wetgeving, betrekke
lijkk tot de Indische huishouding goedkeuren, zoolang namelijk die onderwerpen nog niet zóó ver zijn 
gebragtt dat eene blijvende inrigting door de wet mogelijk is. De Koninklijke besluitenregeling bereidt 
dann regeling door de wet voor, en houdt op zoodra de zaak in staat is om voor goed aan de wet te 
wordenn onderworpen.138 

Eenn onderwerp dat bij wet geregeld behoort te worden, maar dat nog niet rijp is voor regeling bij wet 

doorr de situatie in de koloniën kan door de kroon geregeld worden. Thorbecke kan er daarom mee 

levenn dat 'de mate van bevoegdheid tot regeling, die men aan het bestuur van de koloniën [= de kroon] 

iHiH  De Waal (1863), p. 170. 
1377 Keuchenius, deel III, p. 309. 
1111 Keuchenius, deel UI, p. 311. 
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behoortt te laten (...), althans gedurende langen tijd nog, zeer groot [zal] moeten zijn'.139 Op den duur 

echter,, als de tijd wel rijp is, moet de wetgevende macht regelen en is de kroon niet langer bevoegd.140 

Datt Thorbecke zijn opvatting over artikel 59 lid 4 Gw 1848 niet alleen in theorie, maar ook in de 

praktijkk aanhangt blijkt bij de vaststelling van het wetboek van strafrecht voor Europeanen in 

Nederlands-Indiëë in 1866. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat bij Koninklijk besluit van 16 mei 

18466 aan de gouverneur-generaal (in casu Rochussen) was opgedragen om een ontwerp-wetboek van 

strafrechtt samen te stellen en dat aan de Koning te zenden, die het dan zou vaststellen. Van die samen

stellingg in Nederlands-Indiè* is niets terecht gekomen, waarop in 1859 een commissie in Nederland is 

benoemdd die in 1861 een ontwerp-wetboek van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië 

voltooit. . 

Dee commissie vindt dat het ontwerp bij Koninklijk besluit kan worden vastgesteld. Als het kabinet-

Thorbeckee II in 1862 aantreedt is dat nog niet gebeurd. Thorbecke wil vaststelling bij wet. In zijn 

optiekk gaat het hier om een onderwerp van wetgeving, dat kennelijk rijp is om bij wet geregeld te 

worden.. Aanvankelijk heeft hij het hele kabinet mee, ook Fransen van de Putte, die vanaf 1863 optreedt 

alss minister van koloniën.141 Als zowel de Indische regering als de Raad van State en leden van de 

Tweedee Kamer zich uitspreken voor vaststelling bij Koninklijk besluit verandert Fransen van de Putte 

inn de loop van 1865 van mening en wil ook hij vaststelling bij Koninklijk besluit. De belangrijkste 

redenn daarvoor is de urgentie van de invoering van het strafwetboek: het strafrecht in Nederlands-Indië 

iss nog steeds gebaseerd op regels uit de VOC-tijd. 

Hoewell een meerderheid van de ministers het nu met Fransen van de Putte eens blijkt te zijn, wordt 

eenn beslissing over de kwestie uitgesteld. In december 1865 deelt Fransen van de Putte de Tweede 

Kamerr echter mee dat hij vaststelling bij Koninklijk besluit wenst. Hij geeft vervolgens de koning in 

overwegingg het ontwerp-wetboek van strafrecht bij Koninklijk besluit vast te stellen, waarna de koning 

dee ministerraad verzoekt om advies. 

Thorbeckee verklaart daarop dat hij verlangt naar rust en ontslag wil nemen. Op aandrang van de 

overigee ministers houdt hij de zaak enige tijd in beraad. Vervolgens stelt hij zijn aanblijven afhankelijk 

vann overleg met Fransen van de Putte. Dat overleg, waarbij Thorbecke als compromis voorstelt de zaak 

vann het strafwetboek voorlopig te laten rusten, levert niets op waarna Thorbecke bij Koninklijk besluit 

vann 9 februari 1866 eervol ontslag wordt verleend vanaf 10 februari 1866. Het betekent het eind van 

1399 Keuchenius, deel III, p. 333. 
140140 Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 262. 
1411 Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822-1902) wordt in 1849 suikerplanter te Java. Na daar fortuin te 

hebbenn gemaakt keert hij terug naar Nederland, waar hij onder meer Tweede-Kamerlid (1862-1863), minister 
vann koloniën (1863-1866; 1872-1874) en Eerste-Kamerlid (1880-1902) is. Onder zijn eerste ministerschap zijn 
belangrijkee koloniale wetten vastgesteld, zoals de Indische comptabiliteitswet in 1864. 
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hett kabinet-Thorbecke n (1862-1866). Het strafwetboek voor Nederlands-Indië wordt vastgesteld bij 

Koninklijkk besluit van 10 februari 1866 en treedt op 1 januari 1867 in werking.142 

Inn een schrijven aan de Koning van 23 februari 1866 deelt Thorbecke zijn gevoelen over de hele 

kwestiee mee. Hij had er problemen mee dat Fransen van de Putte na een vraag uit de Tweede Kamer 

zonderr voorbehoud te kennen had gegeven dat een strafwetboek bij Koninklijk besluit moest worden 

vastgesteld,, en kort daarna aan de Koning een concept-besluit tot invoering van dit strafwetboek had 

voorgelegd. . 

Dee ondergeteekende [= Thorbecke] moest hierdoor de eenheid van het Kabinet, het vertrouwen op de 
onderlingee samenwerking gebroken achten, en het was van toen af zijn voornemen, zijn ontslag aan 
Uwee Majesteit te verzoeken.143 

Thorbeckee heeft vastgehouden aan zijn interpretatie uit 18S4 van artikel 59 lid 4 Gw 1848. Rekening 

houdendd met de eerder besproken openheid van het stelsel lijkt die interpretatie onjuist. Overigens 

mankeertt ook aan Thorbeckes eerdere interpretatie van 1850, als hij minister van binnenlandse zaken 

is,, het een en ander. Hieronder zal worden weergegeven hoe beide interpretaties door latere schrijvers 

zijnn weerlegd. 

Zoalss bekend bepalen de artikelen 59 en 60 Gw 1848 dat drie onderwerpen door de wet worden 

geregeld.. Andere onderwerpen, aldus artikel 59 lid 4 Gw 1848, worden door de wet geregeld, zodra de 

behoeftee daaraan blijkt te bestaan. 

Zoalss vermeld beoordeelt Thorbecke in 1850 artikel 59 lid 4 Gw 1848 ongunstig. Het is minder dan 

niets,, omdat een regering die dat wil steeds zal ontkennen dat de behoefte bestaat, en zonder medewer

kingg van de regering komt geen wet tot stand. Buijs wijst er in 1883 echter op dat als een regering tegen 

dee wens in van een meerderheid van de Tweede Kamer een koloniaal onderwerp niet bij wet wil 

regelen,, ze geen lang leven beschoren zal zijn. Naar 'ons regeeringsstelsel' moeten 'de beginselen door 

dee Volksvertegenwoordiging beleden, hunne uitdrukking (...) vinden in het ministerie' en zal dit 'zich 

opp den duur ook wel niet aan het bevredigen van dien wensen kunnen onttrekken'.144 Thorbeckes 

oordeell lijkt dan ook onjuist, zeker in het licht van latere ontwikkelingen in de verhouding tussen de 

regeringg en de Staten-Generaal. 

Inn 1854, tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854, stelt Thorbecke - die dan 

Kamerlidd is - dat als een onderwerp op grond van zijn aard bij wet geregeld behoort te worden, de 

behoeftee van artikel 59 lid 4 Gw 1848 automatisch bestaat Wel kan zo'n onderwerp door de kroon 

1422 Zie De Bruyne en Japikse, deel in, p. 222-35, C.C. van Helsdingen (1923), p. 154-65, en Van Weideren 
baronn Rengers, deel L, p. 319-23. 

1433 De Bruyne en Japikse, deel III, p. 230. 
1444 Buijs, deel I,p. 251. 
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wordenn geregeld, als het nog niet rijp is voor regeling bij wet. Het is een argument dat in artikellid 4 

eenn materieel wetsbegrip wil lezen en aldus beoogt een afbakening vooraf te geven tussen de regelge-

vendee bevoegdheden van de wetgevende macht en de regelgevende bevoegdheden van de kroon op 

koloniaall  terrein. 

Artikell  59 lid 4 Gw 1848 bevat echter geen materieel wetsbegrip of een afbakening vooraf. Zo 

merktt de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 op dat de artikelen 

599 en 60 Gw 1848 een aantal onderwerpen ter regeling opdraagt aan de wetgevende macht Die 

onderwerpenn zijn 'voorwerp van verpligte bemoeijenis der wetgeving'. Voor alle overige onderwerpen 

moett beslissen lde behoefte, welke aan zoodanige regeling zal blijken te bestaan'.145 Er is geen afbake-

ningg vooraf, maar een afbakening achteraf en per onderwerp. Dat blijkt duidelijker als de regering 

vervolgenss stelt dat het Regeringsreglement van 1854 moet doen als de Grondwet: 

Hett regeringsreglement behoort zoo min mogelijk te bepalen wat de grondwetgever onbepaald heeft 
willenn laten. Het moet niet nu reeds willen beslissen datgene waarvan de Grondwet de beslissing aan 
dee eisenen der behoefte heeft willen overlaten.146 

Dee gedachte dat artikel 59 lid 4 Gw 1848 niet vooraf heeft willen afbakenen is ook te vinden bij De 

Waall  en Buijs, zonder dat die overigens gebruik maken van de zonet gegeven passages. 

Volgenss De Waal, schrijvend in 1863, is de wetgevende macht buiten de drie grondwettelijke 

opdrachtenn 'volgens de Grw. op koloniaal terrein volkomen vrij , is het stellen van regels voor de 

koloniënn geheel aan zijne wijsheid toevertrouwd'.147 Dat betekent dat niet kan worden gesteld dat 

regelingg van koloniale onderwerpen bij wet regel behoort te zijn, en dat ook niet kan worden gesteld dat 

regelingg van koloniale onderwerpen bij wet uitzondering behoort te zijn. Het ware beginsel is 'aangaan-

dee elk koloniaal onderwerp op zich zelf, zonder ander gezigtspunt dan het algemeen belang, te onder-

zoeken,, welke magt tot de vereischte regeling de geschiktste zij'.148 

Buijss verenigt zich in 1883 met deze laatste opmerking. De vraag of de wet regel of uitzondering 

moett zijn valt niet te beantwoorden: 

Wenschtt men haar slechts bij uitzondering, de Grondwet laat dan zeker toe zich naar dien wensen te 
gedragen;; wil men haar als regel, er is in diezelfde Grondwet niets te vinden dat zich tegen aanneming 
vann dien regel verzet.14' 

Artikell  59 lid 4 Gw 1848 heeft de grens tussen regeling bij wet en regeling bij Koninklijk besluit 

uitgewistt en bepaalt 'dat geen rechtsgronden maar enkel gronden van doelmatigheid telkens de vraag 

1455 Keuchenius, deel II, p. 210. 
1466 Keuchenius, deel II, p. 211. Hierna zal blijken dat bij het onbepaald laten in het Regeringsreglement van 

18544 wel enige kanttekeningen te maken zijn. 
1477 De Waal (1863), p. 287. 
1411 De Waal (1863), p. 288. 
1499 Buijs, deel I,p. 253. 
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wiee regelen moet beslissen zouden'. 

Inn latere staatsrechtelijke literatuur wordt ingestemd met de opvatting van De Waal en Buijs. Artikel 59 

lidd 4 Gw 1848 laat alle opties open voor de verdeling van regelgevende bevoegdheden tussen de 

wetgevendee macht en de kroon» zo stellen onder meer Margadant, De Louter en Kleintjes.151 Volgens 

Kleintjess vindt Thorbeckes interpretatie uit 1854 'noch in de geschiedenis, noch in de duidelijke 

bewoordingg van de grondwet steun en de practijk heeft deze uitlegging niet gevolgd*.132 

Mett die laatste opmerking kan de kwestie als afgedaan worden beschouwd, zeker als men rekening 

houdtt met een ontwikkeling in tater jaren. In 1915 merkt De Neef op dat de vraag 'of regeling door den 

wetgeverr of door den Koning zal geschieden, (...) heden ten dage niemand meer warm' maakt. Immers, 

dee in 1915 

doorr niemand voor de koloniën meer betwijfelde, ministerieele verantwoordelijkheid, welke de 
tegenstellingg Koning-volksvertegenwoordiging hare oude scherpte deed verliezen, werkt samen met 
vanoudss bestaande praktische overwegingen, om haar naar den achtergrond terug te dringen.1S3 

Dee verhouding van de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht op koloniaal terrein tot de 

regelgevendee bevoegdheden van de kroon op koloniaal terrein, en daarmee Thorbeckes interpretatie uit 

18544 van artikel 59 lid 4 Gw 1848, spelen in later jaren geen rol meer in de discussies over de verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie. Belangrijker zijn in 1915, aldus De Neef, de 

vraagg of het wenselijk is 'dat nog immer bij de in het moederland zetelende organen - het moge dan 

Koningg of wetgever zijn - het zwaartepunt der koloniale huishouding gezocht moet worden', en het 

verlangenn naar 'versterking van den invloed der wetgevende organen in de kolonie'.154 Het zijn een 

vraagg en een verlangen die later aan de orde zullen komen. 

a.4a.4 Artikel 129 Rr 1854 en het open stelsel 

Artikell 129 Rr 1854 bepaalt onder meer dat de tarieven van in-, uit- en doorvoer worden vastgesteld 

doorr de wet. De wetgevende macht heeft hier buiten de Grondwet om de regeling van een bepaald 

onderwerpp aan zich voorbehouden, zodat lagere regelgevers zich niet meer met het onderwerp mogen 

bezighouden.. In de staatsrechtelijke literatuur is de vraag gerezen of het open stelsel van artikel 59 lid 4 

18488 Gw dit toestaat 

1500 Buijs, deel I, p. 248. 
1111 Zie Margadant (1894-1897), deel I, p. 135; De Louter (1914), p. 101; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 

259. . 
1522 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 262. 
1311 De Nee£ p. 2. De praktische overwegingen zijn eerder in deze paragraaf genoemd: de lange tijd die het 

duurtt om een wet te maken, en de overbelasting van de wetgevende macht. 
1544 De Neef, p. 2-3. 
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Volgenss Buijs komt de opdracht aan de wet in artikel 129 Rr 1854 neer 'op eene ongeoorloofde 

uitbreidingg van de Grondwet'. Deze noemt drie onderwerpen die bij wet geregeld moeten worden en de 

wetgevendee macht mag dat aantal niet uitbreiden. Voelt hij de behoefte meer zaken bij wet te regelen, 

dann kan hij op grond van artikel 59 lid 4 Gw 1848 die behoefte bevredigen, maar zolang dat niet is 

gebeurdd 'blijf t de Koning tot regeling bevoegd, en die bevoegdheid kan hem niet buiten de Grondwet 

omm ontnomen worden'.ISS Artikel 129 Rr 1854 valt daarom niet te rijmen met de Grondwet. 

Dee Louter is het oneens met Buijs. Omdat de Grondwet wettelijke bemoeiing afhankelijk maakt van 

dee gebleken behoefte, mag de wetgever 'op grond der gebleken behoefte eens voor al (...) bepalen, dat 

wettelijkee regeling der tarieven (...) noodzakelijk is'.156 Kleintjes sluit zich bij De Louter aan. Aan een 

bepalingg als artikel 129 Rr 1854 kan behoefte bestaan, en bevredigt de wetgevende macht 'die behoef-

te,, dan kan zoodanige uitspraak niet in strijd zijn met de grondwet'.1" De kroon mag het in artikel 129 

Rrr 1854 aangegeven onderwerp niet meer regelen, ook niet als de wettelijke regeling er nog niet is. 

Nederburghh neemt tot op zekere hoogte een tussenpositie in. Weliswaar vindt hij dat er geen 

grondwettigg bezwaar tegen is om in een wet te bepalen dat een bepaald onderwerp bij de wet vastge-

steldd zal moeten worden wanneer dit niets is 'dan (...) een verklaring, dat aan regeling bij de wet voor 

datt onderwerp behoefte bestond'. Maar net als Buijs vindt hij het onjuist deze verklaring te lezen als 

eenn voorbehoud, waardoor de lagere regelgever niet meer tot regeling van het onderwerp bevoegd is. 

Dee regelgevende bevoegdheid van de kroon kan 'slechts ophouden ten aanzien van eenig onderwerp, 

doordatt de wet het regelde, niet doordat zij het voornemen daartoe te kennen gaf.15* 

Vann de drie ingenomen posities lijk t die van Nederburgh het minst bevredigend. Ongeacht of artikel 

1299 Rr 1854 valt te rijmen met de Grondwet, het moet worden gelezen als een voorbehoud. Het bepaalt 

datt bepaalde tarieven bij wet moeten worden vastgesteld, zodat lagere regelgevers zich met dat onder-

werpp niet meer mogen bezighouden. De vraag is niet of het artikel een voorbehoud is, maar of het als 

voorbehoudd in overeenstemming is met artikel 59 lid 4 Gw 1848. En die vraag valt nauwelijks te 

beantwoorden.. Alles draait om de term 'behoefte' in artikel 59 Gw 1848. Buijs interpreteert de term 

eng:: een gebleken behoefte kan alleen worden vertaald in een feitelijk regelen. De Louter en Kleintjes 

interpreterenn de term ruim: een gebleken behoefte kan ook worden vertaald in een voorbehoud. 

Voorr beide interpretaties valt wel iets te zeggen en doorslaggevend kan daarom alleen de praktijk 

zijn.. Die praktijk is dat de wetgevende macht geen probleem heeft gezien in het opnemen van artikel 

1299 Rr 1854 in het Regeringsreglement, en dus kennelijk van mening is geweest dat deze bepaling in 

1533 Buijs, deel I, p. 244. 
1566 De Louter (1914), p. 174. 
1577 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259-60. 
1588 LA. Nederburgh (1923), p. 176. 
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eenn wet in formele zin niet in strijd is met de Grondwet. De term 'behoefte' kan daarom het best ruim 

geïnterpreteerdd worden, zoals De Louter en Kleintjes dat doen. 

b.b. De regelgevende bevoegdheden van de kroon in het open stelsel 

Inn het onderstaande zal eerst worden aangegeven waarop de regelgevende bevoegdheden van de kroon 

inn het open stelsel zijn gebaseerd. Aansluitend zal worden nagegaan of regelgeving van de kroon voor 

Nederlands-Indiëë de vorm moet aannemen van een amvb. Vervolgens zal worden gekeken naar het 

belangg voor het Nederlands-Indische staatsrecht van de in het negentiende-eeuwse Nederlandse 

staatsrechtt gevoerde discussie over de verhouding tussen de wet en de amvb. Ten slotte zullen aan de 

handd van de centrale positie van de kroon in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr Nederlands-Indië, kanttekeningen worden geplaatst bij de openheid van dit stelsel. 

b.b. 1 De grondslag van de regelgevende bevoegdheden van de kroon 

Inn het vorige hoofdstuk zijn de discussies beschreven over de betekenis van het 'opperbestuur bij 

uitsluiting'' van de Koning over de koloniën in artikel 60 Gw 1815. De conclusie van de beschrijving 

wass dat onder 'opperbestuur bij uitsluiting' ook regelgevende bevoegdheden voor de koloniën vallen, 

zodatt de regelgevende bevoegdheden van de Koning hun grondslag vinden in artikel 60 Gw 1815. 

Eerderr in dit hoofdstuk is gebleken dat ook in het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regerings

reglementt van 1854 de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën heeft, met dit verschil dat 

onderr 'Koning' nu de twee-eenheid Koning-minister, oftewel de kroon moet worden verstaan. De vraag 

iss wat in het nieuwe stelsel de grondslag van de regelgevende bevoegdheden van de kroon is. 

Overr dit vraagpunt bestaan drie opvattingen. De eerste luidt dat het woord 'opperbestuur' in artikel 59 

lidd 1 Gw 1848, dat bepaalt dat de Koning het opperbestuur van de koloniën heeft, nog steeds ook het 

vaststellenn door de kroon van regelgeving voor de koloniën omvat. Deze opvatting is te vinden bij De 

Louterr en Nederburgh. Volgens De Louter 'verzet zich ook de tegenwoordige Grondwet tegen Thorbec-

ke'ss leer, dat het woord bestuur in engen zin moet worden verstaan en geen bevoegdheid tot regelen 

inhoudt'.1399 Volgens Nederburgh is de betekenis van het woord 'opperbestuur' door de grondwetsher

zieningg van 1848 niet veranderd. Artikel 59 Gw 1848 is namelijk geen nieuwe bepaling: 

dee oude was gebleven; alleen werden daarin de woorden "bij uitsluiting" weggelaten, omdat de 
Koningg had opgehouden de eenig-bevoegde wetgever voor de koloniën te zijn. Had "opperbestuur" 
niett meer in zich gesloten die bevoegdheid tot wetgeving, dan was de schrapping dier twee woorden 
geheell onnoodig geweest. De Koning bleef dus krachtens zijn "opperbestuur" de wetgever voor Indie", 

1599 De Louter (1914), p. 98; zie ook p. 177. Met 'de tegenwoordige Grondwet' bedoelt De Louter die van 
1887;; artikel 61 Gw 1887 is gelijk aan artikel 59 Gw 1848. 
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hoewell niet de eenige. 

Dee eerste opvatting is ook steeds de regeringsopvatting gebleven. Zo stek de regering nog in 1921 dat 

wetgevingg en bestuur beide vallen onder het opperbestuur van artikel 61 Gw 1917, dat gelijkluidend is 

aann artikel 59 Gw 1848.161 

Eenn tweede opvatting luidt dat de regelgevende bevoegdheden van de kroon niet uit artikel 59 lid 1 

Gww 1848 moeten worden afgeleid maar indirect uit artikel 59 lid 4 Gw 1848. Deze opvatting is te 

vindenn bij Buijs en Kleintjes. Volgens Buijs volgt de 

wetgevendee macht des Konings in koloniale aangelegenheden wel stilzwijgend uit de beperkte be
voegdheid,, welke de Grondwet in de vierde zinsnede aan den wetgever toekent, maar zij wordt niet 
genoemd,, allerminst uitgedrukt in het woord opperbestuur.162 

Kleintjess vult deze opvatting aan. Uit de omschrijving van de regelgevende bevoegdheden van de 

wetgevendee macht in artikel 59 lid 4 Gw 1848 volgen de regelgevende bevoegdheden van de kroon 

stilzwijgendd door 'de plaatsing van dit voorschrift in de afdeeling "Van de magt des Konings'" en door 

'denn bij den vaststelling van dit artikel bestaanden toestand'.'63 

Dee derde opvatting leidt de regelgevende bevoegdheden van de kroon niet af uit de Grondwet, maar 

uitt artikel 20 Rr 1854. Deze opvatting is te vinden bij Margadant Volgens hem noemt de Grondwet 

vann 1848 alleen de wetgevende macht als regelgever voor de koloniën. 'Geen ander gezag werd daarin 

alss koloniaal wetgever aangewezen.'1*4 De kroon en de gouverneur-generaal 'putten hunne legislatieve 

bevoegdheidd uit artikel 20 van het regeringsreglement'.165 

Margadantss opvatting is aangevallen door De Louter. Een afleiding uitsluitend uit artikel 20 Rr 1854 

impliceertt dat de regelgevende bevoegdheden van de Koning voor de koloniën in 1848 waren opgehe

ven.1666 Daarmee lijkt, zo kan in aanvulling worden opgemerkt, zo'n afleiding te strijden met artikel 72 

Gww 1848. Dit artikel, waarover later meer, bepaalt namelijk onder meer dat de Koning bij de Raad van 

Statee ter overweging brengt alle algemene maatregelen van inwendig bestuur voor de koloniën. Tijdens 

dee totstandkoming van de Grondwet van 1848 heeft de Tweede Kamer gevraagd wat met deze door de 

kroonn vastgestelde maatregelen bedoeld wordt167 Het regeringsantwoord luidt dat algemene maatrege-

1600 I.A. Nederburgh (1923), p. 141-2. Ook Heemskerk en A.F. de Savomin Lohman hangen de eerste 
opvattingg aan, zie Heemskerk, deel I, p. 68 en A.F. de Savornin Lohman (1926), p. 477-8. 

'6'' BHTK 1920/1921,451, 13, p. 12. 
1622 Buijs, deel I, p. 240. 
1633 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 267. Met de bestaande toestand doelt Kleintjes op de regelgevende 

bevoegdhedenn van de Koning voor de koloniën onder de Grondwetten van 1815 en 1840. 
1644 Margadant (1894-1897), deel I, p. 135. 
1655 Margadant (1894-1897), deel I, p. 136; zie ook p. 4 en 8-9. 
1666 Zie De Louter (1914), p. 98, noot 2. 
1677 Zie Handelingen 1847-1848, deel UI, p. 71. 
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lenn van inwendig bestuur zijn 

allee Koninklijke besluiten, bevelen en beschikkingen, gegeven of genomen ter uitvoering eener wet, of 
behandelendee onderwerpen, niet vatbaar voor wettelijke regeling, voor zoover die besluiten of be
schikkingenn bestemd zijn algemeen te werken, of met andere woorden voor zoover ze zijn generaal, 
niett speciaal.16* 

Algemenee maatregelen van inwendig bestuur bevatten dus regelgeving. Het zijn, om een moderne term 

tee gebruiken, algemeen verbindende voorschriften die niet noodzakelijkerwijs op een wet in formele zin 

hoevenn te berusten. De koning mag volgens de Grondwet van 1848 ook voor de koloniën dergelijke 

regelgevingg vaststellen, en moet dus wel in de Grondwet van 1848 regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn hebben gehouden. Margadants opvatting lijkt onjuist, en is in ieder geval een 'weinig gangba

re11 opvatting gebleken.149 

Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon voor de koloniën moeten dus uit de Grondwet worden 

afgeleid,, meer in het bijzonder uit artikel 59 Gw 1848. De vraag is alleen welke van de twee hierboven 

weergegevenn afleidingen uit artikel 59 Gw 1848 te prefereren valt, die van De Louter en Nederburgh of 

diee van Buijs en Kleintjes. Een beslissend argument om een van beide te verwerpen lijkt er niet te 

zijn.1™ ™ 

Enerzijdss is het vreemd om na Thorbeckes Aanteekening onder opperbestuur nog steeds het vaststel

lenn van regelgeving voor de koloniën te willen laten vallen. Anderzijds moet worden bedacht dat tijdens 

dee grondwetsherziening van 1848 de betekenis van de term 'opperbestuur' niet of nauwelijks ter sprake 

iss gekomen. Hieruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat de grondwetgever van 1848 heeft aangenomen 

datt onder 'opperbestuur' ook in de Grondwet van 1848 het maken van regelgeving voor de koloniën 

valt.. Een verandering van de betekenis van de term, was waarschijnlijk wel ter sprake gekomen en had 

dann tot de nodige discussies aanleiding gegeven. 

Natuurlijkk kan een aanname van de grondwetgever niet doorslaggevend zijn voor de afleiding van de 

regelgevendee bevoegdheden van de kroon voor de koloniën. Maar die bedoeling, en het feit dat latere 

regeringenn onder opperbestuur ook het vaststellen van regelgeving hebben verstaan, maken het wel 

mogelijkk een voorkeur uit te spreken voor de opvatting van De Louter en Nederburgh. Meer dan een 

lichtee voorkeur kan het echter niet zijn en hoeft het ook niet te zijn. Immers, 'of men nu het wetgevend 

gezagg des Konings op het Ie of op het laatste lid van (...) art 59 [Gw 1848] grondde, in elk geval is dat 

"** Handelingen 1847-1848, deel III, p. 90. 
"** Krone, p. 7. 
1700 Van VoUenhoven en Kleintjes hebben misschien wel daarom in 1906 voorgesteld om in artikel 61 Gw 

18877 (=* 59 Gw 1848) "s konings (ruime) regelingsbevoegdheid voor de koloniën met zooveel woorden' uit te 
drukkenn (Van VoUenhoven (1906), p. 12; zie ook p. 35 en 39). Aan dit verlangen is in de Grondwet van 1922 
gehoorr gegeven. 
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gezagg steeds (...) erkend'.171 De vraag welk van beide afleidingen van de regelgevende bevoegdheden 

vann de kroon voor de koloniën de juiste is, is praktisch dan ook van weinig belang. 

b.2b.2 De vorm van regelgeving door de kroon: amvb of kb 

Voorr de behandeling van deze kwestie zijn vooral van belang de artikelen 72 Gw 1848 en 31 Rr 1854. 

Voorr zover van belang luidt het grondwetsartikel: 

72.. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State (...) alle algemeene maatregelen van 
inwendigg bestuur van den Staat en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen, (...). 
Dee Koning neemt wijders de gedachten van den Raad van State in over alle zaken van algemeen of 
bijzonderr belang, waarin hij zulks noodig oordeelt. 
Dee Koning alleen besluit, en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad. 

Hett artikel uit het Regeringsreglement luidt voor zover van belang: 

31.. De algemeene verordeningen, vastgesteld, (...) door den Koning alleen (Koninklijke besluiten), (...) 
wordenn door den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...). 
Diee afkondiging wordt gerekend geschied te zijn door plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-
Indië.. (...). 

Artikell  31 Rr 1854 noemt de door de kroon vastgestelde regelgeving voor de koloniën Koninklijke 

besluiten.. Artikel 72 Gw 1848 noemt door de kroon vastgestelde regelgeving voor de koloniën algeme-

nee maatregelen van inwendig bestuur.172 De vraag is hoe beide benamingen zich tot elkaar verhouden. 

Volgenss Kleintjes geeft de uitdrukking 'Koninklijke besluiten' in artikel 31 Rr 1854 aanleiding tot 

verwarring.. Deze uitdrukking 

geldtt zoowel voor de besluiten der kroon, bestemd om algemeen te werken, "algemeene maatregelen 
vann bestuur", (...) als voor die besluiten, welke enkel op een bepaald geval zien (bijv. een benoemings-
besluit,, een erkennings- en toelatingsbeslutt als consul van een vreemd land, een besluit houdende 
verleeningg van verlof tot het aannemen van een vreemde orde). Met de laatstbenoemde besluiten 
hebbenn wij bier [= in artikel 31 Rr 1854] evenwel niet te maken.,73 

Volgenss Kleintjes zijn Koninklijke besluiten die algemene verordeningen voor Nederlands-Indië 

bevattenn altijd algemene maatregelen van bestuur. Als algemene maatregelen van bestuur worden deze 

Koninklijkee besluiten niet alleen in het Staatsblad van Nederlands-Indië geplaatst, - zoals bepaald in 

artikell  31 Rr 1854 - maar worden zij op grond van artikel 72 Gw 1848 ook bij de Raad van State ter 

overwegingg gebracht. Koninklijke besluiten die alleen op een bepaald geval zien, zijn volgens Kleintjes 

well  Koninklijke besluiten, maar niet algemene maatregelen van bestuur.174 Dat moet dan, zo kan in 

aanvullingg op Kleintjes worden opgemerkt, zelfs zo zijn als over deze Koninklijke besluiten de Raad 

1711 LA. Nederburgh (1923), p. 142. 
1722 Vanaf de Grondwet van 1887 wordt niet meer gesproken over algemene maatregelen van inwendig 

bestuur,, maar over algemene maatregelen van bestuur. Hierna zal de nieuwere term worden gebruikt. 
1733 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 268. 
1744 Zie voor vergelijkbare opvattingen J.H. Carpentier Alting (1926), p. 122 en De Louter (1914), p. 178-9. 
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vann State wordt gehoord. 

Omdatt de Grondwet van 1848 geen formeel amvb-begrip kent, kan worden ingestemd met het 

laatste.. Artikel 72 Gw 1848 bepaalt dat de Koning de Raad van State kan horen over alle zaken van 

algemeenn of bijzonder belang waarin hij dat nodig oordeelt, dus ook over Koninklijke besluiten voor 

Nederlands-Indiëë die op een bepaald geval zien. Hierdoor is het feit dat 'aangaande een koninklijk 

besluitt de Raad van State is gehoord, (...) geen bewijs, dat het hier een A.M.v.B. betreft'.175 Op grond 

hiervann kan de gedachte worden aangehangen dat Koninklijke besluiten die zien op een bepaald geval 

nooitt algemene maatregelen van bestuur zijn. In het verlengde daarvan kan zelfs de gedachte worden 

aangehangenn dat algemene maatregelen van bestuur (voor Nederlands-Indië) altijd regelgeving, oftewel 

algemenee verordeningen, bevatten. Problematisch is echter Kleintjes' stelling dat Koninklijke besluiten 

diee algemene verordeningen voor Nederlands-Indië bevatten altijd algemene maatregelen van bestuur 

zijn.. Kleintjes legt hier een norm op die niet afleidbaar is uit het Regeringsreglement van 1854. 

Opp grond van artikel 31 Rr 1854, dat de door de kroon vastgestelde regelgeving voor Nederlands-

Indiè""  Koninklijke besluiten noemt, moet die door de kroon vastgestelde regelgeving voor Nederlands-

Indiëë staan in een door de Koning getekend en door een minister gecontrasigneerd besluit dat wordt 

geplaatstt in het Staatsblad van Nederlands-Indië. Er is geen verplichting om dat besluit een algemene 

maatregell  van bestuur te noemen en er de Raad van State over te horen. De mogelijkheid daartoe is er 

natuurlijkk wel, getuige artikel 72 Gw 1848. Door de Koning vastgestelde regelgeving voor Nederlands-

Indiëë moet een Koninklijk besluit zijn, en mag een algemene maatregel van bestuur zijn. Noch voor de 

geldigheid,, noch voor de status van de regeling maakt het enig verschil uit welke van beide vormen 

wordtt gekozen.176 

Datt de kroon niet verplicht is om voor Nederlands-Indië te regelen bij algemene maatregel van bestuur, 

blijk tt ook in de praktijk. In het Staatsblad van Nederlands-Indië staat zowel regelgeving bij Koninklijk 

besluitt waarover de Raad van State niet is gehoord, als regelgeving bij algemene maatregel van bestuur. 

Well  kan men zich afvragen of er in de praktijk een grens is getrokken tussen wat voor Nederlands-Indië 

geregeldd is bij algemene maatregel van bestuur en wat voor Nederlands-Indië geregeld is bij Koninklijk 

besluit.. Volgens De Neef is er geen duidelijke grens: 'Wetboeken en dergelijke durft men niet te 

regelenn bij gewoon Koninklijk Besluit Overigens is er anarchie.'177 

Dee term 'anarchie' lijk t echter enigszins overdreven. Voor zover uit een bestudering van zeven 

1755 Oud (1967, 1970), deel II, p. 200. Zie ook Kortmann, p. 339-40. Weliswaar gaat de opmerking over het 
Nederlandsee staatsrecht, maar ze is ook van toepassing op het staatsrecht voor Nederlands-Indië. 

1766 Zie ook De Neef, p. 79-80. 
1777 De Neef, p. 44. Met 'wetboeken' doelt De Neef op bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 

vann Strafrecht voor Nederlands-Indië, die zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Wijzigingen in 
dezee wetboeken zijn ook steeds vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. 
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jaargangenn van het Staatsblad van Nederlands-Indië (op een totaal van meer dan 70 jaargangen voor de 

inn dit hoofdstuk behandelde periode) valt af te leiden, lijkt er bij de praktijk van het vaststellen van 

regelgevingg voor Nederlands-Indië door de kroon tot op zekere hoogte wel degelijk een systeem te zijn. 

Daarbijj moet gebruik worden gemaakt van een door Buijs gemaakt onderscheid tussen regelgeving die 

dee burger bindt en regelgeving die dat niet doet.171 

Uitzonderingenn daargelaten wordt regelgeving die de burger bindt vastgesteld bij algemene maatre

gell van bestuur. Voorbeelden van vaststelling bij algemene maatregel van bestuur zijn de wijziging van 

artikell 110 van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlands-

Indiëë (SNI 1870, nr. 152), de tegengang van de invoer en verspreiding binnen Nederlands-Indië van 

gevaarlijkee buitenlandse drukwerken (SNI 1900, nr. 317), wijzigingen en aanvullingen van het Inlands 

reglementt (SNI 1910, nr. 578), en de nadere regeling van de porten der brieven en andere stukken, 

welkee per zeepost uit Nederlands-Indië, Suriname en Curacao worden gezonden naar Nederland (SNI 

1920,, nr. 665). Een uitzondering lijkt de vaststelling bij Koninklijk besluit van het port der brieven, 

gedruktee stukken en monsters of stalen van koopwaren, die tussen Nederlandd en Nederlands-Indië over 

enn weer in gesloten brievenmalen worden gewisseld (SNI 1870, nr. 1; zie ook SNI 1870, nr. 197). 

Daarentegenn wordt regelgeving die de burger niet bindt - het gaat daarbij vooral om regelingen voor 

burgerlijkee ambtenaren en voor militairen - soms bij algemene maatregel van bestuur en soms bij 

Koninklijkk besluit vastgesteld, zonder dat van een systeem sprake is. Voorbeelden van regeling bij 

algemenee maatregel van bestuur zijn een herziening van het reglement op het verlenen van pensioenen 

aann Europese burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië (SNI 1900, nr. 56), en de nadere wijziging 

vann het reglement voor de hogere krijgsschool (SNI 1910, nr. 445). Voorbeelden van regeling bij 

Koninklijkk besluit zijn een wijziging van de bepalingen op het behoud van aanspraak op bevordering 

vann de met verlof in Nederland vertoevende officieren van het Nederlands-Indische leger (SNI 1890, 

nr.. 118), en de regeling van de toekenning van periodieke traktementsverhogingen (SNI 1910, nr. 183). 

b.3b.3 De verhouding wet-amvb en de koloniale regelgeving 

Wanneerr wordt gesproken over de verhouding tussen de wet en de algemene maatregel van bestuur gaat 

hett 'om een der hoofdbeginselen van ons constitutioneel recht: de aanwijzing van de grens tusschen de 

machtt des Konings en die van den algemenen wetgever'.179 Meer in het bijzonder gaat het hier om de 

vraagg of de kroon zelfstandige regelgevende bevoegdheden heeft, en zo ja, hoever die bevoegdheden 

reiken.. De discussie erover is gevoerd in de negentiende eeuw en is langdurig geweest. De belangrijkste 

ijkpuntenn in de discussie zijn de wet van 6 maart 1818 (Stb. 1818, nr. 12), Thorbecke's Bijdrage uit 

Ziee Buijs, deel I, p. 336-7 en 348-50. 
Buijs,, deel I, p. 327. 
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1848,, het Meerenberg-arrest van 13 januari 1879 en de vaststelling van artikel 56 Gw 1887. 

Nuu is deze discussie vooral belangrijk geweest voor het Nederlandse staatsrecht, maar hier moet 

tochtoch aan twee van bovenstaande ijkpunten kort aandacht worden besteed, omdat zij zijdelings voor het 

Nederlands-Indischee recht van belang zijn: Thorbecke's Bijdrage en artikel 56 Gw 1887. 

DeDe opvatting van Thorbecke 

Inn de Bijdrage besteedt Thorbecke onder meer aandacht aan de verhouding tussen wet en algemene 

maatregell van bestuur. Hij stelt daarin voor om in de Grondwet een artikel op te nemen dat luidt: 'Elke 

algemeenee maatregel van bestuur rust op eene wet, die er het onderwerp en gebied van bepaalt."80 Het 

iss een principe dat zijns inziens ook moet gelden voor het Nederlands-Indische recht Bij zijn bespre

kingg van de ontwerp-artikelen die het koloniale artikel 59 Gw 1840 moeten vervangen merkt Thorbecke 

opdat t 

art.. 73 [Gw 1815], thans 72 [Gw 1840] [spreekt] van algemeene maatregelen van bestuur der bezit
tingenn in andere werelddeelen. Een algemeene maatregel van bestuur toch onderstelt steeds eene wet, 
diedie er het gebied van bepaalt.m 

Ookk op koloniaal terrein zijn zelfstandige amvb's dus niet mogelijk, zij moeten steeds op een wet 

berusten.. Het is een opvatting die logisch voortvloeit uit Thorbecke's opvatting van de taak van de 

wetgevendee macht voor de koloniën, die hiervoor uitgebreid is behandeld (zie vooral a.3 van deze 

subparagraaf).. Die taak is volgens Thorbecke dezelfde als voor Nederland, en als dus in Nederland 

geenn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur mogen voorkomen, mogen die in Nederlands-

Indiee evenmin voorkomen. 

Hiervoorr is wel gebleken dat Thorbecke in later jaren bereid is om voor het overzeese recht water bij 

dee wijn te doen. Uit zijn opmerkingen tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 

(ziee opnieuw a 3 van deze subparagraaf) is gebleken dat onderwerpen die nog niet rijp zijn voor 

regelingg bij de wet, voorlopig door de kroon geregeld mogen worden. Zodra het onderwerp wel rijp is, 

moett de wetgevende macht gaan regelen en is de kroon niet langer bevoegd. Met andere woorden: 

volgenss Thorbecke zijn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur in het overzeese recht mogelijk, 

maarr slechts als overgangsfiguur. Uiteindelijk moet de situatie ontstaan waarin elke koloniale algemene 

maatregell van bestuur is gebaseerd op een wet 

Hett is al eerder duidelijk geworden dat Thorbecke's opvatting niet in overeenstemming is met 

artikell 59 Gw 1848, en ook niet met de praktijk van regelgeving voor Nederlands-Indië. Op basis van 

artikell 59 Gw 1848 zijn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur voor Nederlands-Indië altijd 

"°° Thorbecke (1848), p. 65. 
1,11 Thorbecke (1848), p. 21. Mijn cursivering. Voor alle duidelijkheid: de Bijdrage is geschreven voordat de 

Grondwett van 1848 is vastgesteld; Thorbecke spreekt daarom nog over de Grondwet van 1840 en over de 
ontwerpenn ter vervanging van die Grondwet 
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mogelijk,, en in de praktijk zijn dergelijke algemene maatregelen van bestuur voor Nederlands-Indië 

eerderr regel dan uitzondering geweest. 

ArtikelArtikel 56 Gw 1887 niet verbindend voor Nederlands-Indië 

Dee discussie over de verhouding van de wet tot de algemene maatregel van bestuur in het Nederlandse 

rechtt wordt beëindigd met artikel 56 Gw 1887. Dit artikel luidt: 

56.. Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestuur vastgesteld. 
Bepalingen,, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de 
wet. . 
Dee wet regelt de op te leggen straffen. 

Mett andere woorden: een algemene maatregel van bestuur met daarin bepalingen door straffen te 

handhavenn moet altijd rusten op een wet in formele zin, en de op te leggen straffen worden geregeld 

doorr de wet. Hoewel kan worden betwijfeld of dit grondwetsartikel voor een nieuw beginsel heeft 

gezorgdd in het Nederlandse recht,182 is het in ieder geval zo dat een met artikel 56 Gw 1887 vergelijk-

baarr artikel niet voorkomt in de eerdere grondwetten voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Daarmeee staat in de Grondwet een artikel dat, mocht het voor Nederlands-Indië gelden, ingrijpende 

gevolgenn heeft voor het open stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-

Indië.. Zo zou op grond van artikel 56 Gw 1887 kunnen worden beweerd dat een nieuw Wetboek van 

strafrechtt voor Europeanen in Nederlands-Indië niet als voorheen vastgesteld kan worden bij algemene 

maatregell  van bestuur, maar vastgesteld moet worden bij wet in formele zin. Deze bewering is in 1891 

gedaann door het Tweede-Kamerlid Levy, naar aanleiding van een toen verschenen ontwerp van een 

Wetboekk van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië, dat het Wetboek van strafrecht van 1866 

zouu moeten vervangen.1*3 

Levy'ss opvatting heeft geen school gemaakt. Een nieuw Wetboek van strafrecht voor Nederlands-

Indiëë is uiteindelijk in 1915 bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld, zonder bezwaren van de 

regering,, de Staten-Generaal of de Raad van State.184 Daar is ook een reden voor. Artikel 2 Gw 1887 

bepaaltt namelijk: 

2.. De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende, voor zoover niet het tegendeel daaruit 
blijkt.. (...).18J 

Uitt de bewoordingen van een grondwetsartikel moet dus blijken of het ook voor de koloniën verbin-

dendd is. Hoewel het de vraag is of artikel 2 Gw 1887 een duidelijke maatstaf geeft om voor elk grond-

1,22 Zie Oud (1967,1970), deel II, p. 214-6. 
mm Zie C.C. van Helsdingen (1923), p. 165-9; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 263. 
1MM Zie C.C. van Helsdingen (1923), p. 169. 
1855 Een vergelijkbare bepaling is te vinden in artikel 118 Gw 1848. 

300 0 



wetsartikell te bepalen of het wel of niet geldt voor de koloniën,1*6 volgt er in ieder geval uit dat niet alle 

grondwetsartikelenn van toepassing hoeven te zijn op Nederlands-Indië. En nu is vrij algemeen aangeno

menn dat artikel 56 Gw 1887 niet van toepassing is op Nederlands-Indië."7 Als dit artikel geldt voor 

Nederlands-Indië,, dan staat dat gelijk met 'het doodvonnis uitspreken over de verhouding van wet en 

Koningg zooals die (...) is geteekend' in artikel 59 Gw 1848 en ongewijzigd is overgenomen in artikel 61 

Gww 1887.1** 

Alss namelijk, zo kan in aanvulling hierop worden opgemerkt, artikel 56 Gw 1887 zou gelden voor 

Nederlands-Indië,, dan had artikel 59 Gw 1848, en daarmee het open stelsel, waarin zelfstandige 

algemenee maatregelen van bestuur met daarin maatregelen door straf te handhaven en algemene 

maatregelenn van bestuur die de op te leggen straffen regelen geen uitzondering zijn, niet ongewijzigd 

kunnenn worden opgenomen in de Grondwet van 1887. Artikel 56 Gw 1887 en artikel 61 Gw 1887 

zouden,, als ze beide voor Nederlands-Indië golden, met elkaar in strijd komen. Artikel 56 Gw 1887 kan 

daaromm niet verbindend zijn voor de koloniën, zodat het open stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië ook na 1887 is blijven gelden. De reeds vermelde vaststelling bij 

algemenee maatregel van bestuur van het Wetboek van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië 

inn 1915 toont dit ten overvloede aan. 

b.4b.4 Kanttekeningen bij het open stelsel: de centrale positie van de kroon 

Onderstaandee kanttekeningen bij het open stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë betreffen de centrale positie van de kroon in dat stelsel ten opzichte van de wetgeven

dee macht en de gouverneur-generaal. Eerst zal worden gesproken over de kleine rol van de wetgevende 

machtt bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië, vervolgens over de positie die de 

kroonn inneemt tegenover de gouverneur-generaal en over de centrale positie van de kroon die daaruit 

voortvloeit. . 

DeDe kleine rol van de wetgevende macht 

Hiervoorr is al enkele malen gebleken dat de koloniale artikelen van de Grondwet van 1848, die tot 

19222 ongewijzigd zijn gebleven, en het Regeringsreglement van 1854 een vrijwel open stelsel in het 

levenn roepen, waarbij in het overgrote deel van de gevallen niet van tevoren vaststaat welke regelgever 

welkee onderwerpen zal regelen. In de praktijk is de meeste regelgeving voor Nederlands-Indië gemaakt 

1MM Greup, p. 5-6, Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 2-5 en Van Vollenhoven (1906), p. 10-11 vinden van niet. 
Buijs,, deel Hl, p. 5-6 en De Louter (1914), p. 91 vinden van wel. 

1877 Zie Greup, p. 78-82; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 263; De Louter (1914), p. 98; Van Vollenhoven 
(1934),, p. 161 en 327. Zie I.A. Nederburgh (1923), p. 140-1 voor een enigszins afwijkende opvatting. 

IUIU  Greup, p. 78. 
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doorr de kroon of door de gouverneur-generaal. De vraag kan opkomen of deze praktijk spontaan is 

ontstaann of van begin af aan in de bedoeling heeft gelegen. Kijkend naar de totstandkoming van het 

Regeringsreglementt van 18S4 lijkt het laatste waarschijnlijker. 

Zoalss bekend zijn aan de vaststelling van het Regeringsreglement van 1854 drie ontwerpen voorafge

gaan:: die van oktober 1851, december 1853 en juni 1854. Het derde ontwerp en het Regeringsregle

mentt gebruiken bijna altijd de term 'algemene verordening', zodat bijna nooit is bepaald welke regelge

verr moet regelen. Dat is in het eerste en het tweede ontwerp anders. 

Vann tijd tot tijd wordt ook daar de term 'algemene verordening' gebruikt. Zoals gebleken doet de 

regeringg dit omdat het Regeringsreglement 'zo min mogelijk [behoort te] bepalen wat de grondwetge

verr onbepaald heeft willen laten'.189 Uit het gebruik van 'zo min mogelijk' blijkt dat het hier niet om 

eenn absolute eis gaat. In de eerste twee ontwerpen wordt dan ook vaak gesproken over regeling niet bij 

algemenee verordening, maar over regeling door de Koning (de kroon) of door de gouverneur-generaal. 

Hett duidelijkste voorbeeld is ontwerp(n)-artikeI 71, dat voor zover van belang luidt: 

71.. Voor zooveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken, alsmede 
inn strafzaken, op wetboeken en andere algemeene verordeningen, door den Koning vastgesteld of 
goedgekeurd,goedgekeurd, zooveel mogelijk in overeenstemming met die welke in Nederland bestaan. (...).190 

Regelgevingg op deze terreinen zal, zo volgt uit dit ontwerp-aitikel, worden vastgesteld door de Koning 

off door de gouverneur-generaal onder nadere goedkeuring van de Koning.191 

Natuurlijkk sluit ontwerp(n)-artikel 71 niet uit dat in de toekomst de wetgevende macht toch regelge

vingg over dit onderwerp kan vaststellen. Artikel 59 lid 4 Gw 1848 maakt zo'n uitsluiting onmogelijk. 

Echter,, aldus de memorie van toelichting bij het tweede ontwerp, 'de medewerking der wetgevende 

magtt in Nederland, tot het brengen van wijzigingen, of tot het vaststellen van nieuwe wetboeken of 

verordeningenn van den hier bedoelden aard, schijnt der Regering toe, niet ligt ooit een behoefte te 

zullenn worden'.192 Ten tijde van het eerste en tweede ontwerp vindt de regering kennelijk dat soms van 

tevorenn kan worden vastgesteld dat bepaalde behoeftes in de praktijk niet zullen ontstaan. Ook bij 

anderee artikelen in de eerste twee ontwerpen die regeling aan de kroon of aan de gouverneur-generaal 

overlaten,, gebruikt de regering het argument dat de behoefte aan regeling door de wetgevende macht op 

hett terrein van het ontwerp-artikel niet bestaat193 

Dee terughoudende opstelling bij het toekennen van een rol voor de wetgevende macht is het gevolg 

1899 Keuchenius, deel II, p. 211. 
1900 Keuchenius, deel I, p. 34, mijn cursivering. 
1911 Zie Keuchenius, deel n, p. 272. 
1922 Keuchenius, deel II, p. 272. 
1933 Zie bijvoorbeeld Keuchenius, deel II, p. 238 over ontwerp(II>artikel 45. 
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vann de regeringsopvatting dat er 

menigenn zamenloop van omstandigheden [is], waarin eene regeling door de wet aan ernstige bedenk
ingenn onderhevig zou zijn. Men denke slechts aan de vele maanden, te allen tijde, voor eene zoodanige 
regelingg gevorderd; aan de mogelijke verlenging van dien termijn door oorlog of gestremde gemeen
schap;; en eindelijk aan de meerdere ongelegenheden en gevaren, alsdan aan eene openbare beraadsla
gingg over onze overzeesche bezittingen verbonden.194 

Eerderr in haar memorie van toelichting bij het tweede ontwerp heeft de regering dan ook al opgemerkt 

datt ze als algemene regel heeft aangenomen dat 

dee regeling van alle onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn opgenoemd in de artt. 59 en 60 der 
Grondwett en in latere wetten, en die niet in een onafscheidbaar verband staan met de wetgeving van 
denn moederstaat, in de eerste plaats behoort te worden overgelaten aan Koninklijke besluiten en (...) 
ordonnantien.'95 5 

Dee regering meent dat in de praktijk de regelgeving voor Nederlands-Indië vooral zal worden vastge

steldd door de kroon en door de gouverneur-generaal. De tussenkomst van de wetgevende macht op 

grondd van artikel 59 lid 4 Gw 1848 is 'te beschouwen (...) als de uitzondering op den gestelden alge-

meenenn regel'.196 

Tegenn ontwerp(II>artikel 71 en de eraan ten grondslag liggende veronderstelling over de rol voor de 

wetgevendee macht in de praktijk komen protesten uit de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer vindt 

datt uit ontwerp(II>artikel 71 een uitsluiting volgt van de wetgevende macht. Hoewel daarvan volgens 

dee regering geen sprake is, besluit ze, mede op aanraden van Tweede-Kamerleden, in het derde ontwerp 

ruimm gebruik te maken 'van de uitdrukking: algemeene verordening, opdat het reglement voor 's hands 

onbeslistt late, of de regeling zal zijn vervat in eene wet, een Koninklijk besluit, of eene (...) ordonnan

tie'.tie'.197197 Zo bepaalt ontwerp(in)-artikel 78, dat ontwerp(II>artikel 71 vervangt, nu: 

78.. Voor zooveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken, alsmede 
inn strafzaken, op algemeene verordeningen, zooveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland 
bestaandee wetten. (...).19> 

Datt met de andere terminologie ook de regeringsopvatting over de rol van de wetgevende macht bij het 

vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië is veranderd, lijkt onwaarschijnlijk. De praktijk is in 

iederr geval geweest dat 'wetboeken' voor Nederlands-Indië door de kroon zijn vastgesteld, zoals is 

geblekenn bij de weergave van de vaststelling in 1866 van het Wetboek van strafrecht voor Europeanen. 

Enigszinss gechargeerd kan worden gezegd dat de 'algemene verordening'-terminologie in het derde 

ontwerpp en in het Regeringsreglement van 1854 een in het tweede ontwerp-regeringsreglement voorge-

"** Keuchenius, deel II, p. 211. 
"»» Keuchenius, deel II, p. 184. 
1966 Keuchenius, deel II, p. 184. 
1977 Keuchenius, deel II, p. 481. 
tntn Keuchenius, deel I, p. 97. Ontwerp(III)-artikel 78 wordt ongewijzigd in het Regeringsreglement opgeno

menn als artikel 75 Rr 1854. 
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stanee praktijk van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië verhult, maar niet 

wijzigt.. Wel moet worden benadrukt dat die praktijk aan de principiële openheid van het stelsel niet 

afdoet.. Ook moet worden benadrukt dat de Staten-Generaal door de politieke ministeriële verantwoor-

delijkheidd de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op regelgeving afkomstig van de kroon en van 

dee gouverneur-generaal.199 

DeDe ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal 

Uitt het voorgaande is vooral gebleken dat de wetgevende macht weinig regelgeving voor Nederlands-

Indiëë heeft vastgesteld, en dat de regering dit van begin af aan heeft voorzien en zelfs beoogd. Daarmee 

iss echter nog niet direct duidelijk dat de kroon een centrale rol speelt bij het vaststellen van regelgeving 

voorr Nederlands-Indië. Hierboven zijn de kroon én de gouverneur-generaal afgezet tegen de wetgeven-

dee macht, zodat gesteld kan worden dat die twee regelgevers een centrale positie innemen bij het 

vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië. Nu is dat kwantitatief zeker zo. Alleen op basis van 

kwantiteitt zou zelfs verdedigd kunnen worden dat de gouverneur-generaal de centrale positie inneemt: 

hijj  stelt de grootste hoeveelheid regelgeving vast. 

Datt deze stelling echter niet goed verdedigbaar is, is bij de behandeling van het stelsel in hoofdlij-

nenn al duidelijk geworden. Daar is gewezen op de bevelen van de kroon, waarmee deze een zeer grote 

invloedd kan uitoefenen op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal. In aanvulling 

daarop,, en dat is voor deze paragraaf vooral van belang, kan worden gewezen op enkele opmerkingen 

vann de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 en op enkele artikelen 

uitt de Instructie voor de gouverneur-generaal uit 1855. Deze opmerkingen en artikelen betreffen de 

taakverdelingg tussen de kroon en de gouverneur-generaal bij de vaststelling van regelgeving voor 

Nederlands-Indiëë voor zover die vaststelling niet in het Regeringsreglement aan een van beide regelge-

verss is voorbehouden. 

Dee regeringsopmerkingen zijn gemaakt in reactie op opmerkingen door Tweede-Kamerleden in het 

voorlopigg verslag over het tweede ontwerp. Kamerleden die het belang benadrukten van bestendigheid 

inn regelgeving voor de koloniën hadden gesteld dat 

dee veelvuldige inmenging van het opperbestuur [= de kroon] in het moederland in zaken van koloniale 
wetgevingg een noodzakelijk behoedmiddel is tegen de veranderingszucht, aan koloniale besturen 
bijzonderr eigen (...). Die veranderingszucht heeft bepaalde oorzaken. Gewoonlijk treedt om de vijf 
jarenn een ander Landvoogd op. Zijn zijne inzigten verschillend van die zijner voorgangers, dan zal hij 
niett verzuimen datgene wat zij tot stand bragten te wijzigen of op zijde te stellen. (...) Zo zijn bijv. van 
18188 tot 1825 gansene stelsels, na rijp beraad aangenomen, eigenmagtig op zijde geschoven door 

1999 Zie hierover paragraaf 4.2.3.2. 
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degenenn die ze hadden moeten in stand houden.' 

Regelgevingg voor de koloniën mag niet afhankelijk zijn van de grillen van voor vijfjaar benoemde 

gouverneurs-generaal.. Het opperbestuur in Nederland moet een sterke greep houden op regelgeving 

voorr Nederlands-Indië, bijvoorbeeld door die zelf vast te stellen. 

Dee vraag kan opkomen of 'veranderingszucht' niet ook kan bestaan bij de opeenvolgende ministers 

vann koloniön, maar kennelijk menen de Kamerleden van niet. Hoe dit ook zij, blijkens haar memorie 

vann antwoord stemt de regering in met de Kamerleden. Zoals al weergegeven, werd in het tweede 

ontwerpp een veelheid van onderwerpen ofwel aan de kroon ofwel aan de gouverneur-generaal ter 

regelingg opgedragen. De regering geeft nu hiervoor een reden. Met het herhaaldelijk aanwijzen van de 

regelendee macht in het (eerste en) tweede ontwerp wilde de regering voorkomen 

datt de Gouverneur-Generaal zich de bevoegdheid toeschrijve om elke regeling, niet uitdrukkelijk aan 
dee wetgevende raagt in het moederland opgedragen, van het koloniaal bestuur te doen uitgaan. Die 
onbepaaldee bevoegdheid zou de koloniale inrigtingen prijs geven aan de gevaren der veranderlijkheid. 
Daaromm (...) droeg dat ontwerp de regeling aan den Koning op telkens wanneer sprake was van een 
onderwerp,, hetwelk bestendigheid van beginselen vordert.201 

Hiermeee brengt de regering in het tweede ontwerp een taakverdeling aan tussen de kroon en de 

gouverneur-generaall bij het vaststellen van regelgeving. De kroon maakt in ieder geval die regelgeving 

diee langere tijd min of meer ongewijzigd moet meegaan, terwijl de gouverneur-generaal alleen regelge

vingg vaststelt waarbij dat niet het geval is.202 De regering lijkt hier een hiërarchie in te voeren, waarbij 

belangrijkee regelgeving wordt vastgesteld door de kroon, en minder belangrijke regelgeving door de 

gouverneur-generaal.. Ontwerp(n>artikel 71 toont dit: 'wetboeken' voor Nederlands-Indië worden door 

dee kroon vastgesteld of bekrachtigd, en niet door de gouverneur-generaal op eigen initiatief vastgesteld. 

Nuu is de regering, in reactie op opmerkingen uit de Tweede Kamer over een mogelijke uitsluiting 

vann de wetgevende macht bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië, bijna overal in het 

derdee ontwerp-regeringsreglement de term 'algemene verordening' gaan gebruiken. Vrees dat de 

gouverneur-generaall nu regelgeving naar zich toe zal trekken over onderwerpen die bestendigheid van 

beginselenn vorderen, heeft de regering niet Haar doel, 'het beschermen der koloniale inrigtingen tegen 

veranderingszucht',2033 kan worden bereikt met ontwerp(in>-aitikel 22. Dit artikel, als artikel 20 Rr 1854 

ongewijzigdd opgenomen in het Regeringsreglement, bepaalt dat de gouverneur-generaal regelgeving 

vaststeltt met inachtneming van de bevelen van de kroon. Ook bepaalt het dat de regeling van onderwer-

2000 Keuchenius, deel II, p. 372. De vrees voor een tweede Van der Capellen zit er kennelijk diep in. 'Land
voogd'' is een andere term voor gouverneur-generaal. 

2011 Keuchenius, deel II, p. 481. 
1022 Daarbij moet worden bedacht dat de gouverneur-generaal ook die regelgeving niet naar eigen goeddunken 

maakt,, maar rekening moet houden met de bevelen van de kroon. Dit maakt de positie van de kroon nog centra
ler,, zoals hierna zal blijken. 

2033 Keuchenius, deel II, p. 481. 
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penn aan de kroon kan worden voorbehouden. Dit laatste gebeurt in de Instructie voor de gouverneur-

generaall  uit 1855, een 'verzameling van bevelen [van de kroon], gemakshalve in één stuk geordend'.204 

Dee Instructie is in 1855 bij Koninklijk besluit vastgesteld, is verschillende malen gewijzigd, heeft 

gegoldenn tot 1926, en is niet gepubliceerd in het Nederlands Staatsblad of het Staatsblad van 

Nederlands-Indië.. Ondanks verzoeken uit de Staten-Generaal om de Instructie openbaar te maken, is ze, 

enkelee artikelen daargelaten, tot 1938 geheim gebleven.205 

Watt betreft het voorbehouden van de regeling van bepaalde onderwerpen aan de kroon zijn vooral 

dee artikelen 10 en 72 Igg 1855 van belang. Artikel 10 Igg 1855 luidt, voor zover van belang: 

10.. Onverminderd de bevoegdheid, den Gouverneur-Generaal bij de artikelen 21,22,23,24 en 43 van 
hett Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indië verleend, behoudt de Koning zich 
dee regeling voor van alle onderwerpen, waaromtrent bij het Reglement op het beleid der Regering van 
Nederlandsch-Indië,, bij deze instructie of bij andere algemeene of bijzondere verordeningen of 
voorschriftenn niet het tegendeel is bepaald. (.-).206 

Dee kroon behoudt zich met andere woorden ten opzichte van de gouverneur-generaal de regeling voor 

vann alle onderwerpen die de wetgever niet uitdrukkelijk aan zichzelf heeft gehouden of aan de 

gouverneur-generaall  heeft toegekend, en die de kroon niet uitdrukkelijk aan de gouverneur-generaal 

heeftt toegekend. Over de precieze betekenis van het artikel valt te twisten. Het zou kunnen inhouden 

datt de kroon al deze 'niet-gereserveerde' onderwerpen regelt, met uitsluiting van de gouverneur-

generaal.207 7 

Alduss geïnterpreteerd is artikel 10 Igg 1855 een vérgaande inperking van de regelgevende bevoegd-

hedenn van de gouverneur-generaal, die zeer onpraktisch lijkt . De kroon zou ook niet aan de gouverneur-

generaall  toegekende onderwerpen moeten regelen die van ondergeschikt belang zijn, of die zozeer 

betrekkingg hebben op specifiek Nederlands-Indische situaties dat ze beter ter plekke geregeld kunnen 

worden.. In correspondentie tussen de minister van koloniën en de gouverneur-generaal komt daarom 

eenn andere interpretatie op. Zo stelt minister van koloniën Mijer in 1856 dat het artikel 

alleenn doelt op de algemeene Verordeningen, waarvan in het Regeeringsreglement sprake is, en de 
Koningg zich deze heeft voorbehouden te regelen, indien het tegendeel niet uitdrukkelijk is bepaald, en 
datt de G.G. van Nederlandsch-Indië mitsdien ingevolge art. 10 zijner Instructie (hetwelk strekken 
moett ter verduidelijking van art. 20 R.R. (...)) bevoegd is tot vaststelling zonder machtiging of goed-

2044 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 179. 
2055 Zie Krone, p. 40-6. Zie Kiers, p. 200-27 voor de tekst van de Instructie van 1855 en voor de wijzigingen 

diee tussen 1858 en 1874 in de Instructie zijn aangebracht. 
2066 De bevoegdheid, de gouverneur-generaal verleend in de artikelen 21-24 en 43 Rr 1854, is de buitengewo-

nee regelingsbevoegdheid van de gouverneur-generaal in geval van dringende omstandigheden (21-24 Rr 1854) en 
vann oorlog of opstand (43 Rr 1854). Deze bevoegdheid zat niet worden behandeld. 

2077 Zie Krone, p. 42. Voor alle duidelijkheid: blijkt de behoefte te bestaan aan regeling bij wet, dan sluit 
artikell  10 Igg 1855 de wetgevende macht natuurlijk niet uit. Het artikel betreft de verdeling van regelgevende 
bevoegdhedenn tussen de kroon en de gouverneur-generaal, en heeft vanzelfsprekend geen voorrang boven artikel 
599 lid 4 Gw 1848. 
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keuringg des Konings, van die algemeene verordeningen, waarvan in het R.R. geen sprake is, en 
waarvann zich de Koning de vaststelling niet heeft voorbehouden.201 

Wordtt met deze opmerking de gouverneur-generaal wat meer ruimte gelaten bij het vaststellen van 

regelgevingg voor Nederlands-Indie, een mededeling uit 1863 gaat nog iets verder. Uit die mededeling 

blijktt dat minister van koloniën Fransen van de Putte zich verenigt met de verklaring uit 1856, maar dat 

hijj artikel 10 Igg 1855 niet wil toepassen in die zin, 

datt alle door het Regeeringsreglement verlangde algemeene verordeningen moeten worden vastgesteld 
bijj Koninklijk besluit. Hij ziet daarin slechts een bevel aan den Gouverneur-Generaal om de bedoelde 
onderwerpenn niet eigenmachtig vast te stellen, m.&w. een bevel om zich te onthouden van de regeling 
dierr onderwerpen buiten overleg met het Opperbestuur. Op de vraag evenwel of die algemeene 
verordeningenn zullen worden vastgesteld bij (...) ordonnantie, bij Kon. besl. of zelfs bij de wet, met 
toepassingg van artikel 59, laatste lid der Grondwet, loopt art. 10 der Instructie niet vooruit. De redactie 
vann het artikel zou wel eenige verduidelijking vorderen.209 

Hiermeee lijkt artikel 10 Igg 1855 vooral een opdracht aan de gouverneur-generaal te zijn om als hij wil 

gaann regelen dat te doen in overleg met de kroon, en met inachtneming van de bevelen van de kroon. 

Well kunnen dat overleg en die bevelen alsnog leiden tot reservering voor de kroon van het vaststellen 

vann regelgeving over bepaalde onderwerpen. Het artikel valt daarmee vooral onder de problematiek van 

dee bevelen van de kroon, waarover hierna meer. 

Artikell 72 Igg 1855 bevat wel een duidelijk voorbehoud over de regeling van bepaalde onderwer

pen.. Voor zover van belang luidt dit artikel: 

72.. De algemeene verordeningen, bedoeld in het vijfde hoofdstuk van het Reglement op het beleid der 
Regeringg van Nederlandsch-Indie, worden door den Koning vastgesteld. (...). 

Onderr de algemene verordeningen van het vijfde hoofdstuk van het Regeringsreglement vallen onder 

meerr de 'wetboeken' van artikel 75 Rr 1854 over burgerlijk recht, handels- en strafrecht voor de 

Europeanenn in Nederlands-Indtè. Al deze algemene verordeningen worden door de Koning vastgesteld, 

niett door de gouverneur-generaal. De eerder aangegeven praktijk van vaststelling van deze 'wetboeken' 

doorr de kroon vloeit dus voort uit artikel 72 Igg 1855. Van Helsdingen, die artikel 72 Igg 1855 overi

genss niet kende, heeft gelijk als hij stelt dat 

dee Koning zich de regeling van het burgerlijk recht (en ook het strafrecht (...)) heeft voorbehouden, 
zoodatt de G.G. zich krachtens de grensregeling van art. 20 R.R. van een betreden van dat terrein had 
tee onthouden.210 

All met al bevestigen de artikelen 10 Igg 1855 en vooral 72 Igg 1855 de taakverdeling tussen de kroon 

enn de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indie, zoals de regering 

zichh die voorstelde ten tijde van het tweede ontwerp-regeringsreglement: de kroon maakt de regelge-

Instructiee van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, p. VI. 

Instructiee van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, p. VI-VII. 

C.C.. van Helsdingen (1923), p. 170. 
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vingg die langere tijd min of meer ongewijzigd moet meegaan. Ook is hiermee een hiërarchie ingevoerd, 

waarbijj  belangrijke regelgeving wordt vastgesteld door de kroon, minder belangrijke regelgeving door 

dee gouverneur-generaal. 

Hett is de vraag in hoeverre beide bovengenoemde Instructie-artikelen in strijd zijn met de koloniale 

grondwetsartikelenn en met het Regeringsreglement, die uitgaan van een open stelsel. De contemporaine 

schrijverss die zich over deze kwestie uitlaten, en omdat de Instructie geheim was zijn er dat niet veel, 

vindenn dat er geen strijd is. Weliswaar vormt volgens Krone artikel 10 Igg 1855 - dat bekend was, zij 

hett niet in zijn precieze bewoordingen - 'een hinderpaal voor een geleidelijke en intensieve ontwikke-

lingg van wetgeving in onze overzeesche gebieden, maar is [het] niet in strijd met wet en grondwet'.2" 

Vann Helsdingen vindt dat artikel 10 Igg 1855 een 'gezonde ontwikkeling van de regelende werkzaam-

heidd van de G.G. (...) onmogelijk' maakt en dat de Koning door deze bepaling 'het overwicht [behoudt] 

inn de wetgeving voor N.I., zoodat hij ook na het R.R. van 1854 moet worden beschouwd als de voor-

naamstee wetgever van N.I.'.212 Over strijd met wet en Grondwet rept hij niet. 

Mett de conclusie van beide schrijvers kan worden ingestemd. Mogelijk strijden de artikelen uit de 

Instructiee met de geest van de Grondwet en het Regeringsreglement. Er is echter niets dat de kroon 

verbiedtt om de aan hem ondergeschikte gouverneur-generaal de regeling van bepaalde onderwerpen te 

ontzeggen.. Tenslotte zijn de artikelen uit de Instructie alleen van toepassing op de relatie tussen de 

kroonn en de gouverneur-generaal en is het altijd mogelijk dat de wetgever ingrijpt en bepaalde onder-

werpenn zelf gaat regelen of ter regeling aan de gouverneur-generaal opdraagt. Wel tonen de artikelen 

duidelijkk dat de kroon in de praktijk de belangrijkste regelgever voor Nederlands-Indiê*  is: hij stelt 

regelgevingg vast voor veel van de voornaamste onderwerpen en kan voor de overige onderwerpen 

bevelenn geven aan de gouverneur-generaal. 

Tochh is hiermee niet het hele verhaal verteld. Weliswaar maakt de kroon de belangrijkste regelgeving -

enn kan hij zoals eerder opgemerkt de gouverneur-generaal bevelen geven - op grond van het parlemen-

tairee stelsel (de politieke ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel) kunnen de Staten-

Generaall  al deze activiteiten van de kroon controleren. De controlerende functie van de Staten-Generaal 

perktt de bewegingsruimte van de kroon bij het vaststellen van regelgeving en het geven van bevelen 

natuurlijkk in. Van misschien nog groter belang is echter, dat de controlerende functie van de Staten-

Generaall  ook de bewegingsvrijheid van de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelgeving (en 

bijj  het besturen) inperkt. Deze kwestie zal aan de orde komen bij de behandeling van de verhouding 

2111 Krone, p. 13; zie ook p. 45. 
2122 C.C. van Helsdingen (1919), p. 497. 
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tussenn de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal. 

c.c. De regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal in het open stelsel 

Hieronderr zal worden onderzocht of opdrachten in hett Regeringsreglement aan de gouverneur-generaal 

tott regeling van bepaalde onderwerpen de kroon uitsluiten van het vaststellen van regelgeving over die 

onderwerpen.. Ook zal worden gekeken naar de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad 

vann Nederlands-Indië. 

c.c. 1 Opdrachten in het Regeringsreglement aan de gouverneur-generaal tot regeling 

Zoalss reeds gebleken bevat het Regeringsreglement van 1854 artikelen waarin de gouverneur-generaal 

wordtt opgedragen bepaalde onderwerpen bij ordonnantie te regelen. Een dergelijk artikel is bijvoor

beeldd artikel 57 Rr 1854. Dit artikel luidt: 

57.. In elk gewest worden de aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verpligt 
zijn,, de gevallen, waarin, en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen worden gevorderd, door den 
Gouverneur-Generaall geregeld (...).21ï 

Overr het algemeen wordt aangenomen dat als het Regeringsreglement de regeling van een bepaald 

onderwerpp opdraagt aan de gouverneur-generaal, de kroon dit onderwerp niet meer mag regelen. Er zijn 

echterr schrijvers die menen dat de kroon ondanks de opdracht in het Regeringsreglement nog steeds 

magg regelen. De voornaamste vertegenwoordiger van het eerste standpunt is Kleintjes, de voornaamste 

vertegenwoordigerr van het tweede standpunt is Nederburgh. Hieronder zal worden aangegeven welke 

argumentenn zijn aangedragen voor beide standpunten en welk standpunt de voorkeur verdient. 

Dee discussie over welk van beide standpunten de juiste is, begint voorzichtig in 1903. In dat jaar 

verklaartt Nederburgh dat hij met Kleintjes' theorie over de verhouding van de gouverneur-generaal tot 

dee kroon 'niet geheel kan instemmen'.214 Tot een werkelijke discussie, waarbij ook anderen betrokken 

raken,, zal het pas in de jaren twintig komen, na het verschijnen van een aantal werken van Nederburgh 

overr het staatsrecht voor Nederlands-Indië, waar ook deze kwestie aan de orde komt.2" 

Kleintjess meent dat waar de wet de gouverneur-generaal een regelgevende bevoegdheid voor een 

bepaaldd onderwerp toekent, de kroon dit onderwerp niet langer zelf mag regelen. In artikel 59 Gw 1848 

staatt namelijk niet: 
uuallealle onderwerpen, niet door de wet geregeld of aan zich voorbehouden, mogen door den koning 

2133 Zie voor meer opdrachten aan de gouverneur-generaal de artikelen 68c, 71 en 145 Rr 1854. 
2141.A.. Nederburgh (1903), p. 534. Zie voor de theorie Kleintjes (1903), deel I, p. 201,228-9 en deel II, p. 

152-6. . 
2155 De kwestie betreft overigens ook de hier niet behandelde verhouding tussen de Koning en de gouverneur-

generaall als bestuurders van Nederlands-Indië. 
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geregeldd worden en geen dier onderwerpen mag hem worden ontzegd". Dat woordje "alle" is niet uit 
hett grondwetsartikel te halen.2'6 

Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon strekken zich volgens Kleintjes slechts uit 

tott die onderwerpen, welke niet door een hooger gezag, d.i. de wetgevende macht, zijn geregeld of 
krachtenss grondwet of wet moeten worden geregeld of waarvan de regeling door de wetgevende 
machtmacht niet aan een ander gezag (den gouv.-generaal) is opgedragen. 

Dee wetgevende macht kan dus de gouverneur-generaal voor specifieke onderwerpen exclusieve 

regelgevendee bevoegdheden ten opzichte van de kroon toekennen; artikel 57 Rr 1854 is daarvan een 

voorbeeld. . 

Nederburghh meent daarentegen dat waar de wet de gouverneur-generaal een regelgevende bevoegd-

heidd voor een bepaald onderwerp toekent, de kroon dit onderwerp nog steeds zelf mag regelen. Artikel 

577 Rr 1854 sluit de kroon dus niet uit van het maken van regelgeving over persoonlijke diensten.218 De 

grondwetgeverr heeft in artikel 59 Gw 1848 namelijk bepaald dat er slechts twee regelgevende organen 

voorr Nederlands-Indië zijn, de wetgevende macht en de kroon, en dat van die twee de kroon de normale 

regelgeverr is. Hij regelt, tenzij de wetgevende macht 'reeds had geregeld, of volgens de Grondwet 

moestt regelen'.219 

Daardoorr kan de gewone wetgever, die 'de bepalingen der Grondwet (...) noch wijzigen, noch 

aanvullen,, noch buiten werking stellen [kan]',220 de gouverneur-generaal geen zelfstandige regelgeven-

dee bevoegdheden toekennen en kan de gouverneur-generaal alleen als gedelegeerde van de kroon 

regelgevingg vaststellen voor Nederlands-Indië. Dat laatste betekent dat de kroon, zodra hij daartoe de 

noodzaakk voelt, alles mag regelen wat door de gouverneur-generaal wordt geregeld. Delegeren betekent 

volgenss Nederburgh namelijk dat de delegans (de kroon) verantwoordelijk blijf t voor de daden van de 

delegatariss (de gouverneur-generaal), en 'die daden bestieren kan en bevoegd blijf t zoo noodig zelf 

datgenee te doen, waartoe hij aan zijn vertegenwoordiger mede de macht verleende'.221 Nederburghs 

opvattingg wordt wel de delegatieleer genoemd. 

Hett meningsverschil tussen Kleintjes en Nederburgh komt neer op de vraag of de gouverneur-generaal 

tenn opzichte van de kroon tussen 1854 en 1927 zelfstandige regelgevende bevoegdheden heeft, en in 

hett verlengde daarvan op de vraag of de gewone wet, in casu het Regeringsreglement van 1854, een 

2.66 Kleintjes (1923-1924), deel 1, p. 268. 
2.77 Kleintjes (1923-1924), deel 1, p. 268. Mijn cursivering. 
2188 Zie LA. Nederburgh (1922), p. 25, waar ook andere artikelen worden behandeld. 
2,91.A.. Nederburgh (1923), p. 143. 
2201.A.. Nederburgh (1923), p. 143. 
2211 IA . Nederburgh (1927), p. 33. Nederburghs delegatie is daarmee een andere dan die van artikel 10:13 

Awb,, waar delegatie wordt omschreven als het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het 
nemenn van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. 
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derdee wetgever voor Nederlands-Indie" mocht aanwijzen nu de Grondwet van 1848 dat niet had gedaan. 

Dee vraag kan opkomen wie van beiden gelijk heeft Een eenduidig antwoord op deze vraag kan niet 

wordenn gegeven. Wel zijn veel meer staatsrechtsgeleerden het eens met Kleintjes dan met Nederburgh. 

Inn de periode vóór 1920, waarin het onderwerp minder vaak aan de orde komt, zijn De Louter en De 

Neeff het eens met Kleintjes, en is Vergouwen het eens met Nederburgh.222 Na 1920 is het beeld veel 

gunstigerr voor Kleintjes' mening. Krone, J.H. Carpentier Airing, Logemann, Van Vollenhoven, 

Wytema,, Vlak, Westra: al deze schrijvers zijn het oneens met Nederburgh.223 

Tegenn Nederburgh worden verschillende argumenten aangedragen. Carpentier Alting doet weinig 

moeite,, hij merkt slechts op dat Nederburghs opvatting een herleving is van 'staatsrechtelijke beschou

wingen,, die meerendeels al geruimen tijd tot het verleden behoren' en 'een niet aan de wet ontleende 

constructie'' is.224 Van Vollenhoven, die zich met de discussie maar zijdelings bemoeit, vindt dat het 

Nederburghss leer aan werkelijkheidszin ontbreekt omdat ze de gouverneur-generaal maakt tot niet meer 

dann een 'belichaming des konings overzee'.223 

Bijj andere schrijvers zijn drie argumenten te vinden: 

1)) een beroep op de Indische Regeringsreglementen van vóór 1854 die de gouverneur-generaal bepaal

dee regelgevende bevoegdheden toekennen; 

2)) een beroep op artikel 48 van het Regeringsreglement van Suriname en artikel 48 van het Regerings

reglementt van Curacao, waarin aan respectievelijk de gouverneur van Suriname en de gouverneur 

vann Curacao - vergelijkbaar met de gouverneur-generaal in Nederlands-Indiê" - zelfstandige regelge

vendee bevoegdheden worden toegekend; 

3)) een beroep op andere grondwetsartikelen.226 

Nuu is gebleken dat Nederburghs theorie steunt op een bepaalde uitlegging van het koloniale grondwets

artikell 59 Gw 1848. Om zijn theorie te weerleggen moet daarom in de eerste plaats die uitlegging 

wordenn weerlegd. De eerste twee argumenten doen dat niet Omdat Nederburgh deze argumenten 

bovendienn vrij overtuigend heeft kunnen weerleggen, zullen ze hier niet behandeld worden.227 

Anderss ligt het met het derde argument, dat in rudimentaire vorm in Kleintjes' recensie van Neder-

2222 Zie De Louter (1914), p. 177, De Neef; p. 21, en Vergouwen, p. 123. 
2233 Zie Krone, p. 8-19; J.H. Carpentier Alting (1924), p. 546-8; Logemann (1928), p. 252-3; Van Vollenhoven 

(1934),, p. 236-7; Wytema, p. 59; Vlak, p. 10-9; Westra (1934), p. 64-5, 68. Vlak, p. 10 noemt Nederburghs 
delegatieleerr dan ook 'een leer, die (...) geen aanhang heeft gevonden'. 

2244 LH. Carpentier Alting (1924), p. 546 en 548. 
2255 Van Vollenhoven (1934), p. 232. 
2266 Zie voor het eerste argument Krone, p. 11-2 en De Neef; p. 14-5; voor het tweede argument Kleintjes 

(1925),, p. 147, Krone, p. 15-7 en De Neef; p. 15-9; voor het derde argument Kleintjes (1925), p. 148, Logemann 
(1928),, p. 252-3, Vlak, p. 13 en Westra (1934), p. 64-5. 

2277 Zie IA. Nederburgh (1923), p. 144-5 voor een weerlegging van het eerste argument. Zie I.A. Nederburgh 
(1927),, p. 28-31, Logemann (1928), p. 250-1 en Vergouwen, p. 128-30 voor weerleggingen van het tweede 
argument t 
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burghss werk uit 1923, uitgebreider bij Logemann, en in navolging van die laatste bij Vlak en Westra is 

tee vinden. Het luidt in de bewoordingen van Logemann als volgt.228 Artikel 55 Gw 1848 bepaalt dat de 

kroonn het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen heeft, artikel 58 Gw 1848 bepaalt dat de kroon 

hett oppergezag heeft over zee- en landmacht. Deze formuleringen zijn vergelijkbaar met die van artikel 

599 Gw 1848 volgens welke de kroon het opperbestuur over de koloniën heeft. Nu acht men 'in Neder-

landd het opperbestuur der buitenlandsche betrekkingen of het oppergezag over land- en zeemacht ter 

degee voor regeling en inperking door de wet vatbaar'. Waarom zou juist ten aanzien van de koloniën 

regelingg en inperking van het opperbestuur door de wet niet zijn toegestaan? De Grondwet zegt ook dat 

dee wet kan regelen naar behoefte, 'en zou de wetgever dan, in of buiten het regeeringsreglement, 

daarbijj  niet, als voor nederlandsche verhoudingen, 's konings bevoegdheden mogen regelen?'229 

Hett feit dat dit argument in de vorm van een aantal vragen wordt ontvouwd, toont al dat Logemann 

hett niet beschouwt als doorslaggevend. Nederburghs positie blijf t verdedigbaar omdat niet kan worden 

bewezenn dat inperking bij wet van het opperbestuur van de kroon op het terrein van de koloniën is 

toegestaann omdat inperking van het opperbestuur van de kroon op andere terreinen ook is toegestaan. 

Well  maakt het argument Nederburghs interpretatie van artikel 59 Gw 1848 minder waarschijnlijk, en 

datt is het beste wat in deze qua bewijsvoering te bereiken valt. Niet voor niets stelt Vlak, die het 

argumentt overneemt, dat Nederburghs delegatieleer nogg steeds 'juridisch verdedigbaar' is.230 

Hett antwoord op de vraag naar het gelijk moet daarom luiden, dat Kleintjes' opvatting over de 

onderlingee verhouding van de kroon en de gouverneur-generaal als regelgevers voor Nederlands-Indië 

waarschijnlijkerr is dan Nederburghs opvatting en daarom eerder juist lijkt . In die richting wijzen het 

grondwettelijkk argument en het feit dat Nederburghs delegatieleer nauwelijks aanhangers heeft gevon-

den. . 

AlAl  met al lijk t de gouverneur-generaal in het Regeringsreglement dus op bepaalde terreinen zelfstandige 

regelgevendee bevoegdheden toegekend te hebben gekregen. De waarde van deze toekenning moet niet 

tee hoog worden ingeschat. Zo voert Logemann het meningsverschil tussen Kleintjes en Nederburgh 

terugg tot één praktisch punt, namelijk 'de vraag of de Kroon, vóór 1922 (1927), heerendiensten (...) bij 

algemeenenn maatregel [Koninklij k besluit] mocht regelen, al sprak het regeeringsreglement van een 

ordonnantie'.2311 Dit praktische punt nu is Logemann 'eigenlijk geen pijp tabak waard', hij ziet namelijk 

'geenn verschil in functie (...) tusschen een Koninklijke verordening en eene ordonnantie, onder Konink-

Ziee Kleintjes (1925), p. 148, Logemann (1928), p. 252-3, Vlak, p. 12-4 en Westra (1934), p. 64-5. 
Logemannn (1928), p. 252. 
Vlak,, p. 10. 
Logemannn (1928), p. 255. 'Heerendiensten' verwijst naar artikel 57 Rr 1854. 
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lijkee inmenging tot stand gekomen'.232 Ook als de gouverneur-generaal zelfstandige regelgevende 

bevoegdhedenn heeft, dan nog kan de kroon daar een doorslaggevende invloed op uitoefenen, omdat 

artikell 20 Rr 1854 bepaalt dat de gouverneur-generaal bij het maken van regelgeving de bevelen van de 

kroonn in acht moet nemen. Zelfs als Kleintjes' leer klopt, heeft de gouverneur-generaal weinig vrijheid 

inn zijn zelfstandige regelgevende bevoegdheden. 

c.2c.2 De verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-lndië 

Inn het onderstaande zullen de totstandkoming van de artikelen 29 en 30 Rr 1854, die de verhouding 

betreffenn tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-lndië, en staatsrechtelijke discus

siess over artikel 30 Rr 1854 worden behandeld. 

TotstandkomingTotstandkoming van de artikelen 29 en 30 Rr 1854 

All voor de totstandkoming van de Grondwet van 1848, maar vooral daarna, als duidelijk is dat er 

binnenn afzienbare tijd een nieuw Regeringsreglement voor Nederlands-lndië moet komen, worden 

verschillendee ontwerpen van een nieuw regeringsreglement gemaakt. 

Enkelee daarvan zijn afkomstig van de hoogste ambtenaren in Nederlands-lndië. In februari 1848 

stuurtt gouverneur-generaal Rochussen een ontwerp van een nieuw regeringsreglement naar Nederland. 

Hett kabinet De Kempenaer-Donker Curtius wil in februari 1849, als de grondwetsherziening is vol

tooid,, advies van de Raad van Nederlands-lndië over dit ontwerp, in de mening dat het meer in over

eenstemmingg moet worden gebracht met de inhoud en de strekking van de Grondwet van 1848. In 

oktoberr 1849 besluit de Raad om in plaats van het ontwerp-Rochussen een nieuw ontwerp te maken 

waarbijj de Grondwet van 1848 als leidraad dient Bij het maken van dat ontwerp laat de Raad zich in 

belangrijkee mate leiden door de nota's van een van zijn leden, Cornets de Groot van Kraaijenburg. De 

Raadd voltooit het ontwerp in juni 1850, waarna Rochussen het ontwerp in september 1850 naar 

Nederlandd stuurt Minister van koloniën Pahud maakt van dit ontwerp geen gebruik, maar dient in 

oktoberr 1851 bij de Tweede Kamer een eigen ontwerp in.233 

Dee ontwerpen van de gouverneur-generaal en van de Raad van Nederlands-lndië zijn niet de enige 

ontwerpenn van een nieuw regeringsreglement die in de periode tot oktober 1851 worden gemaakt. Zo 

zijnn er ontwerpen van Van Vliet uit 1848, Van Vloten uit 1849 en Van Swieten uit 1850. De laatste 

tweee ontwerpen worden kritisch besproken door Van Vliet in 1850 en door Bakee in 1851. Verder biedt 

Bakee in 1850 een analyse van het Regeringsreglement van 1836, waarbij hij in overweging geeft 'welke 

puntenn bij de nieuwe staatsregeling (...) speciaal zouden kunnen of moeten worden in het oog gehou-

Logemannn (1928), p. 255. 
Ziee Cornets de Groot van Kraaijenburg (1862), p. 173-5 en Van Vollenhoven (1934), p. 119. 
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den'.234 4 

Eenn onderwerp waaraan veel aandacht wordt besteed in de ontwerpen en in de reacties erop, is de 

verhoudingg van de gouverneur-generaal tot de Raad van Nederlands-Indië. Zo vindt Van Swieten, 

voormaligg secretaris-generaal bij het ministerie van koloniën, dat als men een regeringsreglement voor 

Nederlands-Indiëë wil maken, zich als eerste vragen opdringen: 

zall aan dengene, die het gezag aldaar voert [= de gouverneur-generaal], een raad worden toegevoegd? 
-- Zal die raad in deszelfe uitspraak adviserend of beslissend zijn? • Hoe moet die raad zijn zameng-
esteld?235 5 

Inn de ontwerpen wordt niet getwijfeld aan de noodzaak van een aan de gouverneur-generaal toegevoeg

dee raad. Vaak wordt die raad als vanouds Raad van Nederlands-Indië genoemd, soms wordt een andere 

naamm voorgesteld zoals kabinetsraad of regeringsraad.236 

Overr de bevoegdheden van de raad komt in de ontwerpen en in de reacties erop één van twee 

standpuntenn voor: ofwel een terugkeer naar de situatie van vóór 1836, toen werd geregeld en bestuurd 

doorr de gouverneur-generaal in rade, ofwel een voortzetting van de situatie zoals die bestaat sinds 1836, 

waarinn de Raad van Indië een zuiver adviserende functie vervult. Het eerste standpunt is te vinden in 

hett ontwerp uit 1850 van de Raad van Nederlands-Indië, dat aanprijst 'eene rigting van bestuur, door 

welkee de slechts adviserende Raden van Indië weder regeringsleden zouden worden, gelijk vóór 

1836'.2377 Van Vliet, Van Vloten en Van Swieten wensen allen een adviserende raad.238 

Zoalss bekend wordt in het Regeringsreglement van 1854 gekozen voor een tussenvorm. De Raad van 

Nederlands-Indiëë heeft over het algemeen een adviserende functie, maar ordonnanties worden door de 

gouverneur-generaall vastgesteld in overeenstemming met de Raad van Nederlands-Indië (20, 28 en 29 

Rrr 1854). Deze verplichting tot overeenstemming houdt echter niet in dat de Raad regelgevende 

bevoegdhedenn heeft, die berusten bij de gouverneur-generaal alleen op grond van de artikelen 20 en 31 

Rrr 1854. Zoals vermeld bij de behandeling van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdhe

denn voor Nederlands-Indië in hoofdlijnen valt de bevoegdheid van de Raad het best te schetsen als de 

bevoegdheidd om de gouverneur-generaal een bindend advies te geven over de door die laatste opgestel

dee ordonnanties. 

Dee regering kiest voor deze tussenvorm omdat zij in Nederlands-Indië tot op zekere hoogte een 

Bakee (1850), p. 6. 
Vann Swieten, p. 25. In het onderstaande zal niet worden gesproken over de samenstelling van de raad. 
Ziee Van Swieten, p. 32 voor de naam kabinetsraad, en Van Swieten, p. 75 voor de naam regeringsraad. 
Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1862), p. 174. 
Ziee Van Vliet (1848), p. 45; Van Vloten, p. 14-5,24; Van Swieten, p. 6,26; Van Vliet (1850), p. 14-5. 
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machtenscheidingg wil invoeren. In haar memorie van toelichting bij het tweede ontwerp-regeringsregle-

mentt merkt de regering op dat in het Regeringsreglement van 1836 de wetgevende en uitvoerende 

machtt in één persoon verenigd zijn: de gouverneur-generaal. Dit betekent dat 'het Bestuur zelf meester 

iss van den regel dien het moet doen werken'.239 Dat de Koning, die het opperbestuur heeft, tussenbeide 

kann komen als 'blijkt, dat van de zamensmehing van wetgevende en uitvoerende magt een verkeerd 

gebruikk is gemaakt',240 doet daaraan niet af. De regering merkt op dat sinds het jaar 1840 'die vereen

zelvigingg van de twee opgenoemde magten een onderwerp [is] geweest van gedurige aanmerkingen'.241 

Dee regering meent met de nieuwe rol voor de Raad 

ecnee voldoende oplossing te hebben gevonden van het moeijelijke vraagstuk, om aan den eenen kant 
inn Nederlandsen Indie te vestigen eene magt bevoegd om te voorzien in elke voorkomende behoefte 
aann wettelijke regeling, en om aan den anderen kant te vermijden het vereenzelvigen van deze magt 
mett die aan welke bet uitvoerende gezag is toebetrouwd.242 

Dee tussenvorm waarvoor de regering kiest is, zij het niet in volledige vorm, al te vinden in de artikelen 

211 en 26 van haar eerste ontwerp-regeringsreglement, dat van oktober 1851. Voor zover van belang 

luidenn deze artikelen: 

21.. De Gouverneur-Generaal heeft de magt, om, na raadpleging van en in overeenstemming met den 
Raadd van Nederlandsen Indie: 
1°.. ten aanzien van alle onderwerpen waarvan de regeling niet door de wet geschiedt of moet geschie
den,, de vereischte ordonnantien vast te stellen (...); (...). 
Wanneerr de Gouverneur-Generaal zich niet vereenigt met het advies door den Raad van Nederlandsen 
Indiee omtrent deze onderwerpen uhgebragt, wordt de uitspraak des Konings door hem ingeroepen. 
26.. De Gouverneur-Generaal neemt alle maatregelen van bestuur welke hij oorbaar acht (...). Hij kan 
vooraff den Raad van Nederlandsen Indie raadplegen. (...) 
Dee Gouverneur-Generaal alleen beslist en geeft van zijn besluit kennis aan den Raad.243 

Dee keus van de regering leidt tot misverstanden. Zo gelooft de anonieme schrijver van de Beschouwing-

enen omtrent het bestuur van Nederlandsch Indie uit 1853 dat de wetgevende macht voor Nederlands-

Indiöö 'zal worden uitgeoefend door de Wetgevende Magt in Nederland, door den Koning (...), en door 

denn Raad van Nederlandsch-Indiê", terwijl de gouverneur-generaal 'volgens het regerings-reglement, 

niett meer dan het (...) hoofd van de uitvoerende magt' is.244 En in zijn Aanmerkingen op het ontwerp 

vanvan wet tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie erkent 

Cornetss de Groot van Kraaijenburg in ontwerp<r)-artikel 21 overeenstemming wordt gevorderd tussen 

dee gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indifi, maar ontwerp(I)-artikel 26 'leidt van zelf tot 

Keuchenhis,, deel II, p. 205. 
Keuchenius,, deel II, p. 205. 
Keuchenius,, deel II, p. 205. De invloed van Thorbecke is hier duidelijk merkbaar. 
Keuchenius,, deel II, p. 205. 
Keuchenius,, deel I, p. 6 en 7. 
Beschouwingen,Beschouwingen, p. 11 en 13. 
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dee vraag in welke gevallen dan, volgens § 1 [= lid 1] van art. 21, overeenstemming gevorderd wordt'.243 

Doorr ontwerp(I)-artikel 26 'schijnen er geene gewigtige onderwerpen meer over te schieten, welke 

zoudenn vallen in de termen van §1 [= lid l]'. 246 

Dee anonieme schrijver van het Antwoord op de aanmerkingen van den heer Cornets de Groot wijst 

opp het misverstand als hij aangeeft 'dat bij art. 26 slechts worden bedoeld maatregelen van bestuur en 

geenszinss algemeen verbindende bepalingen, waartoe uitdrukkelijk, krachtens § 1 [= lid 1] van art. 21, 

dee overeenstemming met den Raad van Indie" gevorderd wordt'.247 Deze schrijver meent op zijn beurt 

echterr dat door de geëiste overeenstemming 'de wetgevende magt in Indië (...) van den Gouverneur-

Generaall  op den Raad van Neder landsch-Indië' overgaat248 

Vann misverstanden in de Tweede Kamer is nauwelijks sprake. Wel wordt het regeringsvoorstel bekriti-

seerd.. Volgens het voorlopig verslag over het eerste ontwerp is in alle afdelingen een meerderheid tegen 

dee beperking van de macht van de gouverneur-generaal gelegen in de geëiste instemming van de Raad 

vann Nederlands-Indië. Ook wordt gewezen op een omissie in het voorstel. Ontwerp(I)-aitikel 21 bepaalt 

slechtss dat wanneer de gouverneur-generaal zich niet verenigt met het advies van de Raad over ontwer-

penn van ordonnanties, hij de uitspraak van de kroon inroept De afdelingen vinden dat de gouverneur-

generaall  'als de drang der omstandigheden dit eischt, ook wetgevende verordeningen in werking moet 

kunnenn brengen, zonder wegens den tegenstand van den Raad genoodzaakt te zijn, daaromtrent eene 

voorafgaandee goedkeuring of beslissing van het Opperbestuur (...) in te roepen'.249 Zoals het staat, kan 

dee Raad het tot stand komen van zeer dringende maatregelen tegenhouden. 

Inn reactie op deze opmerkingen is in het tweede en derde ontwerp-regeringsreglement, en uiteinde-

lij kk in artikel 30 Rr 1854, het recht van de gouverneur-generaal vastgelegd om als er geen overeenstem-

mingg met de Raad van Nederlands-Indië is bereikt, ordonnanties vast te stellen zonder de uitspraak van 

dee kroon af te wachten. Zoals vermeld bepaalt dit artikel dat als de gouverneur-generaal zich niet 

verenigtt met het advies van de Raad over een ordonnantie, hij de uitspraak van de kroon inroept (30 lid 

11 Rr 1854). Onder dringende omstandigheden kan hij de ordonnantie op eigen gezag en verantwoorde-

lijkheidd vaststellen zonder die uitspraak af te wachten (30 lid 2 Rr 1854). Alvorens dat te doen moet de 

gouverneur-generaall  wel opnieuw overleggen met de Raad. Bij dit overleg stemt hij mee, en bij staking 

heeftt hij een beslissende stem (30 lid 3 Rr 1854). 

Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1853), p. 31. 
Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1853), p. 31. 
Antwoord,Antwoord, p. 15. 
Antwoord,Antwoord, p. 81. 
Keuchenius,, deel II, p. 69. 
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StaatsrechtelijkeStaatsrechtelijke discussies over artikel 30 Rr 1854 

Inn staatsrechtelijke discussies over de relatie tussen de gouverneur-generaal en de Raad wordt vooral 

hett bovengenoemde artikel 30 Rr 1854 behandeld. Drie kwesties komen aan de orde: de herkomst van 

hett artikel, de betekenis van het derde lid van het artikel, en de betekenis van het artikel voor de positie 

vann de gouverneur-generaal ten opzichte van de Raad van Nederlands-Indië. 

Overr de herkomst van artikel 30 Rr 1854 deelt de regering tijdens de totstandkoming van het 

Regeringsreglementt van 1854 mee dat dit artikel zakelijk overeenkomt met een artikel uit een 'Britsche 

parlements-actee van het jaar 1833'."° Hoewel dit niet onjuist is, kan bij deze mededeling een kantteke

ningg worden gemaakt Dat gebeurt door Margadant en vooral door Kleintjes. Zij wijzen erop dat een 

bevoegdheidd vergelijkbaar met die van artikel 30 Rr 1854 de gouverneur-generaal al in eerdere Neder

landsee charters en regeringsreglementen is toegekend. Het ontwerp-charter van 1803, dat een collegiaal 

bewindd van gouverneur-generaal en raden van Indië kent, bepaalt in artikel 24 dat in gevallen van grote 

aangelegenheidd betreffende het welvaren van de Bataafse republiek of het behoud harer bezittingen de 

gouverneur-generaall de bevoegdheid heeft om, tegen het gevoelen van de meerderheid van de raden in, 

eenn besluit op te maken overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen, en onder zijn uitsluitende verantwoor

delijkheid.. Het Charter van 1804 en de Regeringsreglementen van 1806, 1815, 1818, 1827 en 1830 

bevattenn een soortgelijke, geleidelijk ruimer geformuleerde bevoegdheid voor de gouverneur-

generaal.2311 Kleintjes wijst erop dat al deze bepalingen navolgingen zijn van het Brits-Indische staats

recht,, en wel van een Act van 1786 en van een Charter Act van 1793.252 Uiteindelijk heeft dus al 'in de 

vroegeree Regeeringsreglementen, behalve dat van 1836, het Britsen-Indische stelsel navolging (...) 

gevondenn en [betrad] de Regeering in 1853 in hoofdzaak den reeds ingeslagen weg'.2" 

Naarr aanleiding van artikel 30 lid 3 Rr 1854 wordt gediscussieerd over de vraag of het resultaat van het 

extraa overleg tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië gevolgen heeft voor het 

inroepenn van de uitspraak van de kroon. Het spreekt vanzelf dat als het overleg niet alsnog tot overeen

stemmingg leidt, de ordonnantie wordt vastgesteld en de uitspraak van de Koning wordt afgewacht Over 

watt er gebeurt als het nadere overleg wel tot overeenstemming leidt, verschillen de meningen: volgens 

2500 Keuchenhis, deel II, p. 207. Vanwege deze herkomst wordt de bevoegdheid aan de gouverneur-generaal in 
artikell 30 Rr 1854 toegekend ook wel genoemd de bevoegdheid tot 'overrule uw council'. Zie bijvoorbeeld 
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 278. 

2511 Zie Kleintjes (1901), p. 119-20, en Margadant (1894-1897), deel I, p. 186. Zie ook het vorige hoofdstuk. 
Hett gaat om de volgende bepalingen: artikel 24 Charter 1804, artikel 20 Rr 1806, artikel 20 Rr 1815, artikel 12 
Rrr 1818, artikel 12 Rr 1827 en artikel 9 Rr 1830. Het ontwerp-charter van 1803, het Charter van 1804, en de 
Regeringsreglementenn van 1806 en 1815 bevatten ook artikelen met uitzonderingen op de bevoegdheid van de 
gouverneur-generaal. . 

2522 Zie Kleintjes (1901), p. 118. 
2533 Kleintjes (1901), p. 120. 
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Dee Louter moet ook dan de kroon uitspraak doen, volgens Kleintjes is na verkregen overeenstemming 

dee uitspraak van de kroon niet langer nodig. 

Dee Louter beroept zich op de woorden van de wet. Artikel 30 Rr 1854 'schrijft bij elk verschil van 

meningg tusschen Gouv.-Generaal en Raad van Indie een beroep op den Koning voor en machtigt alleen 

denn Gouv.-Generaal om inmiddels buitengewone maatregelen te nemen'.254 Kleintjes beroept zich op de 

wordingsgeschiedeniss van het artikel. Toen de regering in haar tweede ontwerp-regeringsreglement de 

gouverneur-generaall de bevoegdheid gaf om op eigen gezag een ordonnantie vast te stellen, zij het na 

extraa overleg met de Raad van Nederlands-Indië, stelde ze dat het meestemmen van de gouverneur-

generaall bij dat overleg een middel is 'om de gevallen, waarin de Koning tusschen den Gouverneur-

Generaall en de meerderheid des Raads te beslissen zal hebben, zeldzamer te maken'.255 Volgens 

Kleintjess bevestigt dit de opvatting dat 

wanneerr er eene meerderheid voor den te nemen maatregel in het laatste stadium gevonden is, ook de 
Koningg geene uitspraak meer heeft te doen, immers dan bestaat er geen verschil van gevoelen meer 
tusschenn den Gouverneur-Generaal en den Raad van N.-I. over den door eerstgenoemden noodig 
gekeurdenn maatregel.256 

Welkee van beide opvattingen de juiste is valt niet te bepalen. De keren namelijk dat artikel 30 Rr 1854 

iss toegepast, is er nooit een nader overleg geweest dat alsnog tot overeenstemming heeft geleid tussen 

dee gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië. Daarom moet worden volstaan met de 

opmerkingg dat voor beide redeneringen iets te zeggen valt De Louter kan zich op de wettekst beroepen, 

maarr Kleintjes' opvatting lijkt logischer en is, omdat ze gebaseerd is op de wetsgeschiedenis, in ieder 

gevall niet uit de lucht gegrepen. Omdat de kwestie geen praktische betekenis heeft,237 lijkt het onnodig 

omm lang naar het gelijk te zoeken. 

Tott slot is er de derde kwestie, de betekenis van artikel 30 Rr 1854 voor de positie van de gouverneur-

generaall jegens de Raad van Nederlands-Indië. Vooral Margadant heeft zich over deze kwestie uitgela

ten.. Volgens hem is artikel 30 Rr 1854 een voorbehoud op het beginsel van artikel 29 Rr 1854, dat 

bepaaltt dat de gouverneur-generaal ordonnanties vaststelt in overeenstemming met de Raad van 

Nederlands-Indië.. Het is er zelfs 'eene van zoo ver strekkende gevolgen dat het gemaakte voorbehoud 

hett beginsel illusoir kan maken'.25' Door artikel 30 Rr 1854 kunnen de waarborgen van artikel 29 Rr 

1854,, 'die in beginsel noodzakelijk werden geacht op wetgevend gebied, (...) in eens worden opgehe

venn en de gouverneur-generaal wordt (...) autocraat'. Het doel van artikel 30 Rr 1854 is dan ook om de 

Dee Louter (1914), p. 197. 
Keuchenius,, deel II, p. 207. 
Kleintjess (1901), p. 121. Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 279-80. 
Dee Louter (1914), p. 197. 
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 187. 
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gouverneur-generaall 'dat autocratisch karakter (...) bij de wetgeving in de koloniën zoveel mogelijk te 

verzekeren'.259 9 

Margadantt lijkt iets te overdrijven met zijn stelling dat artikel 30 het stelsel van artikel 29 volledig 

afbreektt en de gouverneur-generaal tot autocraat maakt Zo heeft de gouverneur-generaal maar zelden 

gebruikk gemaakt van de bevoegdheid van artikel 30 leden 2 en 3 Rr 1854. In de ruim zeventig jaar dat 

hett artikel heeft gegolden (van 1 mei 1855 tot 16 mei 1927) is zesmaal van deze bevoegdheid gebruik 

gemaakt,, en meestal niet op het terrein van regelgeving.260 Als de gouverneur-generaal al autocraat kan 

wordenn door artikel 30 Rr 1854, dan heeft hij die mogelijkheid nauwelijks aangegrepen. Daartegenover 

zouu kunnen worden gesteld dat het aantal keer dat een autocratische bevoegdheid is gebruikt, niet 

afdoett aan het feit dat de bevoegdheid is verleend. Het is echter maar de vraag of het hier gaat om een 

autocratischee bevoegdheid. Weliswaar kan de gouverneur-generaal door artikel 30 Rr 1854 ingaan 

tegenn het bindend advies van de Raad en op eigen gezag de ordonnantie vaststellen, maar daarmee is 

hett laatste woord niet gesproken. De eindbeslissing ligt bij de kroon, zodat het artikel de gouverneur-

generaall geen onbeperkte macht geeft. 

Uitt het bovenstaande blijkt dat Margadants bezwaar onjuist lijkt, en dat artikel 30 Rr 1854 geen 

ingrijpendee veranderingen aanbrengt in de positie van de gouverneur-generaal tegenover de Raad van 

Indifii op grond van artikel 29 Rr 1854. Er is echter nog wel iets meer aan de hand met artikel 30 Rr 

1854.. Er zijn namelijk goede redenen om het artikel in het Regeringsreglement op te nemen. In de 

eerstee plaats is er natuurlijk de al genoemde reden: zonder artikel 30 zou de Raad het tot stand komen 

vann zeer dringende maatregelen kunnen tegenhouden. Een tweede reden om het artikel op te nemen is 

gelegenn in de uitsluitende ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal. Zoals gezegd 

bepaaldee het eerste ontwerp-regeringsreglement dat bij ontbreken van overeenstemming tussen de 

gouverneur-generaall en de Raad over een ordonnantie, de uitspraak van de Koning wordt ingeroepen. 

Ingestemdd kan worden met de regeringsopvatting dat de verantwoordelijkheid van de gouverneur-

generaall volgens het eerste ontwerp 

geheell gedekt [was] wanneer hij een maatregel, door hem nuttig geacht, aan den Raad voordroeg en 
mett kracht ondersteunde, en wanneer hij, bij gemis van overeenstemming, de eerste gelegenheid te 
baatt nam om de beslissing des Konings te vragen.261 

Tochh wringt er iets. De gouverneur-generaal kan namelijk een door hem nuttig geachte maatregel niet 

invoeren.. Mocht dat niet-invoeren leiden tot problemen, dan is er tot op zekere hoogte sprake van een 

tekortschietenn van de gouverneur-generaal. Voor dit tekortschieten kan hij echter niet goed verantwoor-

Margadantt (1894-1897), deel I, p. 188. 
Ziee Logemann (1933), p. 962 en Logemann (1934), p. 4. 
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 206. 
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delijkk worden gesteld; hij heeft alles gedaan wat hij op grond van het eerste ontwerp-regeringsregle-

mentt kon en moest doen. Het lijk t daarom juister om de gouverneur-generaal, op grond van het feit dat 

hfjj  verantwoordelijk is en niet de Raad, de bevoegdheid te geven om ondanks het gevoelen van de Raad 

dee door hem nuttig geachte maatregel in te voeren. Op deze wijze, zo is ook opgemerkt in het voorlopig 

verslagg over het tweede ontwerp-regeringsreglement 

iss de Gouverneur-Generaal op de meest onbetwijfelbare manier verantwoordelijk, wanneer hij zich 
doorr het gevoelen van den Raad laat terughouden van eenigen maatregel, -waarmede de rust van 
NederlandsenNederlandsen Indie of andere gewigtige belangen in verband staan.262 

Artikell  30 Rr 1854 maakt duidelijk dat de gouverneur-generaal niet ongestraft stil kan blijven zitten als 

dee Raad van Nederlands-Indiëë tegen de door hem nuttig geachte maatregel is. Hij alleen is verantwoor-

delijkk en mag zich voor eventuele inertie niet verschuilen achter de niet-verantwoordelijke Raad. De 

Louterr merkt dan ook niet ten onrechte op dat artikel 30 Rr 1854 'de uitsluitende verantwoordelijkheid 

denn van [sic] Gouv.-Generaal (...) bekrachtigt'.263 

4.23.22 De verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal 

Dee verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal is in paragraaf 4.2.2 

beschreven.. Het lijk t niet nodig dit hier opnieuw te doen. Wel zullen hieronder twee kwesties worden 

besprokenn die samenhangen met deze verhouding: de bevelen van de kroon aan de gouverneur-gene-

raal,, en (nogmaals) de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal in het stelsel van verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. 

a.a. De bevelen van de kroon aan de gouverneur-generaal 

Hiervoorr is al enkele malen aangegeven dat de kroon met zijn bevelen een zeer grote invloed kan 

uitoefenenn op de regelgevende (en bestuurlijke) activiteiten van de gouverneur-generaal. Een dergelijke 

grotee invloed lijk t op grond van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid onvermijdelijk (zie 

hiernaa onder b). In het onderstaande zal worden aangegeven welke soorten bevelen de kroon kan geven 

aann de gouverneur-generaal en zal worden onderzocht wat de rol is van de minister van koloniën bij het 

gevenn van bevelen aan de gouverneur-generaal. 

a.a. 1 De soorten bevelen van de kroon 

Dee kroon kan met zijn bevelen een zeer grote invloed uitoefenen op de regelgeving van de gouverneur-

generaall  omdat hij met die bevelen kan bepalen: '1°. wat de Gouverneur-Generaal zal regelen; 2°. hoe 

Keuchenius,, deel II, p. 374. 
Dee Louter (1914), p. 198. 
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dee Gouverneur-Generaal zal regelen'.264 

Watt betreft de eerste categorie bevelen: de kroon kan de gouverneur-generaal opdragen over een 

bepaaldd onderwerp een ordonnantie vast te stellen. De kroon kan de gouverneur-generaal daarnaast ook 

dee bevoegdheid ontzeggen tot het vaststellen van een ordonnantie over een bepaald onderwerp (zoals 

bijvoorbeeldd is gebeurd in het eerder aangehaalde artikel 72 Igg 1855). Hiervan zijn natuurlijk uitge

zonderdd de onderwerpen waarvan bij wet is bepaald dat ze door de kroon of door de gouverneur-

generaall geregeld moeten worden.263 

Watt betreft de tweede categorie bevelen: de kroon kan bevelen geven die 'bij het vaststellen van 

eenee bepaalde ordonnantie invloed kunnen uitoefenen op den inhoud dier ordonnantie'. Ook kan de 

kroonn na vaststelling van een ordonnantie 'zijne afkeuring te kennen geven (...) om redenen aan den 

inhoudd ontleend, hij kan wijzigingen aangeven, kan intrekking gelasten enz.'.266 Aan deze bevelen is 

geenn ordonnantie onttrokken, ook niet de ordonnanties over onderwerpen waarvan bij wet is bepaald 

datt ze door de gouverneur-generaal geregeld moeten worden.267 

a.2a.2 De rol van de minister van koloniën bij het geven van bevelen 

Dee bevelen van de kroon aan de gouverneur-generaal worden, zo blijkt uit artikel 38 Rr 1854, de 

gouverneur-generaall toegezonden door tussenkomst van de minister van koloniën. Zonder tussenkomst 

magg de gouverneur-generaal geen acht slaan op die bevelen.26* Er zijn geen voorschriften over de vorm 

diee de bevelen van de kroon moeten aannemen.269 Zij kunnen de gouverneur-generaal bereiken in de 

vormm van een Koninklijk besluit, maar ook in de vorm van een brief of telegram van de minister van 

koloniën.. Dat de laatste vorm is toegestaan, is door de regering aangegeven in de memorie van toelich

tingg bij het tweede ontwerp-regeringsreglement Koninklijke bevelen zijn daar omschreven als bevelen 

welkee door den Minister van Koloniën, krachtens eene algemeene of bijzondere magtiging des 
Koningss en in Zijnen naam aan den Gouverneur-Generaal worden gegeven. (...) Van het oogenblik dat 
dee Minister van Koloniën krachtens zoodanige magtiging handelt, en daaraan middelens door hem 
onderteekendee stukken uitvoering geeft, verkrijgen die stukken voor den Gouverneur-generaal de 
krachtt van een verbindend Koninklijk bevel.270 

Nuu is een Koninklijk besluit vanzelfsprekend door de Koning en de minister ondertekend, zodat 

duidelijkk is dat het hier gaat om een bevel van de kroon. Met een brief of telegram van de minister is 

datt anders. Uit de vorm ervan valt niet af te leiden of het gaat om een bevel van de kroon of om een 

Dee Neef, p. 108. 
Ziee De Neef, p. 108-13. 
Dee Neef, p. 113. 
Ziee De Neef, p. 113-4,123-6. 
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148 en vooral Margadant (1894-1897), deel I, p. 246-7. 
Ziee De Louter (1914), p. 179. 
Keuchenius,, deel II, p. 208. 
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aanschrijvingg van de minister alleen. 

Ditt laatste heeft sommige schrijvers over Nederlands-Indisch staatsrecht ertoe gebracht om te onder

scheidenn tussen bevelen van de Koning en de minister van koloniën samen (in Koninklijke besluiten) 

enn bevelen van de minister van koloniën alleen (in een brief of telegram van de minister). Zo is volgens 

Dee Waal in De koloniale politiek der Grondwet uit 1863 de gouverneur-generaal 

dee ondergeschikte van den Koning, die geene bevelen geeft zonder den minister van Koloniën; niet 
vann den minister, die bevelen zou kunnen geven zonder den Koning. De bevelen,, die hij te ontvangen 
heeft,, moeten den koninklijken stempel voeren. Het zijn (...) "koninklijk-ministerieele" bevelen. 
Tusschenn deze en de eigen bevelen des ministers bestaat een breed onderscheid. De Gouverneur-
Generaall is niet, als de sekretaris of andere ondergeschikten van den minister, aan de laatstbedoelde 
bevelenn gebonden.271 

Dee gouverneur-generaal is alleen gebonden aan de bevelen van de kroon. Van bevelen van de minister 

hoeftt hij zich in principe niets aan te trekken, omdat hij niet ondergeschikt is aan de minister.272 

Eenn schrijver met een vergelijkbaar standpunt is Krone. In Koning, minister en landvoogd uit 1922 

steltt hij zich de vraag of de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 'elk ministerieel bevel (...) 

[moet]] beschouwen als uitgegaan van den constitutioneelen Koning, uit wiens naam de verantwoorde

lijkee minister handelt'.273 Hoewel hij de vraag nergens expliciet beantwoordt, blijkt uit een passage aan 

hett slot van zijn boek dat Krone onderscheidt tussen bevelen van de kroon en bevelen van de minister. 

Weliswaar,, aldus die passage, moet de gouverneur-generaal 

zichh terdege beraden, alvorens bij 's Konings meening wenscht te hooren over een ministerieel bevel, -
nergens,, noch in de Grondwet nóch in een der regeeringsreglementen, zal hij een beletsel tegen zulk 
eenn beroep op 's Konings medewerking vinden en de continuïteit zal er door bevorderd worden. Mits 
bescheidenn en weldoordacht toegepast, zal zulk een beroep, zijn positie kunnen versterken; de Koning 
kann het rapport van den minister, het voor en tegen nader overwegen (...); doch natuurlijk beslist de 
Koningg ten slotte op advies van en onder algeheele verantwoordelijkheid van den minister.274 

Dee gouverneur-generaal is dus gebonden aan bevelen van de kroon. Als het gaat om bevelen van de 

ministerr alleen, mag hij met de minister in overleg treden om zich ervan te vergewissen of diens bevel 

dee instemming van de Koning heeft. Van die bevoegdheid dient hij echter slechts terughoudend gebruik 

temaken. temaken. 

Nett als De Waal en Krone maken ook leden van de Staten-Oeneraal van tijd tot tijd onderscheid 

tussenn bevelen van de kroon en aanschrijvingen van de minister. Zo vindt het Eerste-Kamerlid Duy-

maerr van Twist in 1875 dat de gouverneur-generaal moet gehoorzamen aan de bevelen van de kroon, 

maarr niet verplicht is om te gehoorzamen aan de bevelen van de minister van koloniën; en vraagt het 

Dee Waal (1863), p. 340; zie ook p. 294-6. 
Ziee De Waal (1863), p. 342. 
Krone,, p. 69. 
Krone,, p. 100. 
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Eerste-Kamerlidd Fransen van de Putte zich in 1893 af of aanschrijvingen van de minister van koloniën 

alss bevelen van de kroon te beschouwen zijn."5 

Hett door bovenstaande schrijvers en kamerleden gemaakte onderscheid wordt bekritiseerd door 

Margadantt en Kleintjes. Zij menen dat het strijdig is met de uit de politieke ministeriele verantwoorde

lijkheidd volgende twee-eenheid Koning-minister. Volgens Margadant maakt De Waal een 'inconstitutio

neel'' onderscheid 'tusschen hetgeen de minister van koloniën doet op gezag des Konings en op eigen 

gezag'.27'' Hij verwerpt de splitsing 

tusschenn ministerieele aanschrijvingen en bevelen des Konings (...). De wilsuiting toch van den 
Koninklijkenn opperbestuurder kan den gouverneur-generaal nooit op andere wijze worden kenbaar 
gemaaktt dan door den minister kabinetemissives, aanschrijvingen, depêches of in welken vorm de 
wilsuitingg van het opperbestuur gehuld moge worden, en onverschillig wat ze bevatten (...), die allen 
émaneerenn van den verantwoordelijken minister, en hoe die in het leven worden geroepen, hetzij na 
voorafgaandd overleg met de Kroon hetzij zonder dit, is eene zaak die alleen de Kroon en den minister 
raakt,, want voor ieder ander is de minister altijd het voertuig van den Koninklijken wil.277 

Enn volgens Kleintjes kan 

Dee Waal's onderscheiding tusschen hetgeen de minister van koloniën beveelt op eigen gezag en op 
gezagg des konings (...) moeilijk worden aangenomen. "De minister handelt - aldus Thorbecke - waar 
hijj handelt, als minister namens den Koning. Maar het komt niet te pas Koning en minister te schei
den".. Opdracht in brieven van den minister van koloniën gelden dus voor den gouv.-generaal als 
koninklijkee bevelen.27* 

Eenn gouverneur-generaal kan de minister niet vragen of deze beveelt op eigen gezag of op machtiging 

vann de Koning, omdat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de minister en de Koning. De in 

dee Grondwet van 1848 opgenomen politieke ministeriële verantwoordelijkheid maakt dit onmogelijk. 

Omm in deze discussie een standpunt in te kunnen nemen, moet worden gewezen op artikel 4 van de 

Instructiee van de gouverneur-generaal uit 1855. Omdat deze in 1926 vervallen Instructie zoals eerder 

vermeldd pas in 1938 openbaar is gemaakt, hebben bovenstaande staatsrechtelijke auteurs de precieze 

tekstt van het artikel niet gekend (waarschijnlijk hebben de hierboven genoemde kamerleden de precieze 

tekstt wel gekend). Artikel 4 Igg 1855 luidt, voor zover van belang: 

4.. De bevelen des Konings worden den Gouverneur Generaal door den Minister van Koloniën kenbaar 
gemaakt t 
Hijj is (...) gehouden aan die bevelen, zoo mede aan de overige aanschrijvingen van den Minister van 
KoloniënKoloniën uitvoering te geven met den spoed, waarvoor zij vatbaar zijn.279 

2755 Zie Krone, p. 79-100 en B.C. de Savomin Lohman (1927b), p. 683-96 voor een uitgebreide behandeling 
vann de opvattingen van beide kamerleden. 

2766 Margadant (1894-1897), deel I, p. 248. 
2777 Margadant (1894-1897), deel (, p. 248. 
2711 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148. Zie Keuchenius, deel III, p. 271 voor het Thorbecke-citaat. 
mm Kiers, p. 201. Mijn cursivering. 
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UitUit  dit artikel volgt in ieder geval dat onderscheiden kan worden tussen bevelen van de kroon en 

(overige)) aanschrijvingen van de minister van koloniën. Een dergelijk onderscheid is ook niet onlo-

gisch:: het feit dat de Koning niets zonder een minister kan doen, wil nog niet zeggen dat een minister 

nietss zonder de Koning kan doen. 

Nuu is hiervoor al opgemerkt dat bevelen van de kroon vormvrij zijn. Het gevolg hiervan is dat het 

niett altijd duidelijk is of een brief of telegram van de minister aan de gouverneur-generaal een bevel is 

vann de kroon of een aanschrijving van de minister. Er bestaat geen eenduidig formeel onderscheid 

tussenn bevelen en aanschrijvingen. Artikel 4 Igg 1855 toont echter dat dit niet uitmaakt: de gouverneur-

generaall  is gehouden zowel bevelen van de kroon als aanschrijvingen van de minister uit te voeren. De 

conclusiee moet dan ook zijn dat het standpunt van Margadant en Kleintjes minder juist is. De Waal en 

Kronee hebben gelijk als ze stellen dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen bevelen van de 

kroonn en aanschrijvingen van de minister alleen. Ze hebben echter niet gelijk als ze stellen dat de 

gouverneur-generaall  wel gebonden is aan bevelen van de kroon maar niet aan aanschrijvingen van de 

minister.. De gouverneur-generaal is aan beide gebonden. 

DitDit  alles neemt natuurlijk niet weg dat de gouverneur-generaal, als hij bezwaren tegen een bevel of 

eenn aanschrijving heeft, kan verzoeken om een heroverweging. Als dit verzoek niets oplevert, en als de 

gouverneur-generaall  onoverkomelijke bezwaren zou hebben tegen het bevel of de aanschrijving, blijf t 

hemm niets over dan zijn ontslag te vragen. 

b.b. De ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal 

Bijj  de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van de kroon voor Nederlands-Indië is al 

gesprokenn over de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelge-

vingg voor Nederlands-Indië. Hieronder zullen de belangrijkste redenen voor de ondergeschikte positie 

vann de gouverneur-generaal kort op een rijtje worden gezet. 

RedenenRedenen voor de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal 

Dee eerste en meest voor de hand liggende reden voor de ondergeschikte positie van de gouverneur-

generaall  in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië is natuur-

lij kk dat hij een aan de kroon ondergeschikte ambtenaar is. In die hoedanigheid heeft hij voor al zijn 

dadenn (en voor de daden van de aan hem ondergeschikten, voor zover door hem goed- of afgekeurd) 

verantwoordingg aan de kroon af te leggen, zodra de kroon daarom vraagt. Daarnaast moet hij als 

ondergeschiktee ambtenaar gehoorzamen aan alle aanschrijvingen en bevelen, waaronder de 'bevelen 

dess Konings', die hij van de minister ontvangt. 

Eenn andere reden voor de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal is dat de kroon zich in 

dee Instructie voor de gouverneur-generaal van 1855 heeft voorbehouden om regelgeving vast te stellen 
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voorr allerlei belangrijke onderwerpen, waaronder het formeel en materieel privaat* en strafrecht voor de 

Europeanenn in Nederlands-Indiö. 

Dezee beide redenen golden ook in de periode vóór 1848; zij het dat het toen niet ging om verant

woordingg aan de kroon, maar aan de Koning, en dat het voorbehoud natuurlijk niet was gebaseerd op 

dee Instructie uit 1855. Een voor de periode vanaf 1848 nieuwe reden voor de ondergeschikte positie 

vann de gouverneur-generaal is gelegen in de in dat jaar ontstane politieke ministeriële verantwoordelijk

heid.. Omdat de minister van koloniën niet alleen voor zijn eigen daden, maar ook voor de daden van de 

gouverneur-generaall politiek verantwoordelijk is aan de Staten-GeneraaL is er een extra drang om 

verantwoordingg te vragen en bevelen te geven aan de gouverneur-generaal. De minister heeft immers 

rekeningg te houden met een over zijn schouder meekijkende, hem controlerende Staten-Generaal. Het is 

eenn factor die de altijd al bij de opperbestuurder in Nederland bestaande neiging om ten opzichte van de 

regelgeverr (en bestuurder) in Nederlands-Indiê niet te veel uit handen te geven en een sterke controle 

uitt te oefenen - een neiging die geïllustreerd wordt door het in hoofdstuk 3 behandelde conflict tussen 

Eloutt en Van der Capellen, en die ook blijkt uit de in het Regeringsreglement van 1836 bestaande 

verplichtingg voor de gouverneur-generaal om bepaalde door hem gemaakte regelingen eerst door de 

Koningg te laten goedkeuren (26,73,75 en 76 Rr 1836) - alleen maar versterkt. 

All met al zorgt dit alles ervoor dat er in principe zeer weinig zelfstandigheid is voor de regelgever (en 

bestuurder)) in Nederlands-Indtè. Over de vraag hoe de verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de 

kroonn en de gouverneur-generaal, en het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden veran

derdd zouden moeten worden om de Indische regelgever een zelfstandiger positie te geven, zijn vele 

discussiess gevoerd. Die discussies zullen in de volgende paragraaf worden behandeld. 

4.2334.233 De kroonordonnantie 

Bijj de behandeling van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-

Indifii in hoofdlijnen is gebleken dat de artikelen 20 en 31 Rr 1854 drie regelgevers voor Nederlands-

Indiëë onderscheiden: de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van 

wetten;; de kroon, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van Koninklijke besluiten; en de 

gouverneur-generaal,, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van ordonnanties. In de hand

boekenn van Margadant en van De Louter en in de eerste druk van Kleintjes' handboek worden slechts 

dezee drie regelgevers genoemd. 

Inn 1909 stelt Schrieke in zijn proefschrift De ordonnantie met koninklijke medewerking dat er naast 

dezee drie regelgevers nog een vierde regelgever is, en wel de gouverneur-generaal met medewerking 
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vann de kroon, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van kroonordonnanties.280 Deze vierde 

regelgeverr zou in het Regeringsreglement verscholen zitten; de term 'kroonordonnantie' komt zelfs 

helemaall niet voor in het Regeringsreglement, maar is een term van Schrieke. Het slot van de eerste 

alineaa van artikel 24 Rr 1854, dat spreekt over 'verordeningen door den Koning (...) goedgekeurd?, 

heeftt volgens Schrieke de kroonordonnantie op het oog. De medewerking van de kroon is, eveneens 

volgenss Schrieke, geworteld in artikel 20 Rr 18S4. Uit de inlassing van de woorden 'van 's Konings 

bevelen'' volgt namelijk, zo heeft de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement 

medegedeeld,, dat de gouverneur-generaal aan de goedkeuring van de kroon moet onderwerpen alle 

doorr hem uitgevaardigde ordonnanties, waarvan de kroon zich die goedkeuring voorbehoudt.281 

Dee koninklijke medewerking uit zich volgens Schrieke op twee manieren: de kroon kan de 

gouverneur-generaall voorafgaand machtigen om een ordonnantie vast te stellen, maar kan ook achteraf 

goedkeurenn wat al door de gouverneur-generaal is vastgesteld. De voorafgaande machtiging of latere 

goedkeuringg is vaak terug te vinden in het Staatsblad van Nederlands-Indiè". In de considerans van de 

kroonordonnantiee staan dan uitdrukkingen als 'gebruik willende maken van de machtiging hem [= de 

gouverneur-generaal]] verleend', of 'onder nadere koninklijke goedkeuring', of woorden van soortgelij

kee strekking.2'2 Zulke uitdrukkingen komen na 1911 nog maar bij uitzondering voor, wat het moeilijker 

maaktt om kroonordonnanties te herkennen.2*3 Het doel van de voorafgaande machtiging of latere 

goedkeuringg door de kroon is het verschaffen van grotere duurzaamheid aan de ordonnanties.284 

Volgenss Schrieke is bovenstaande medewerking van de kroon regelgeving en is de kroonordonnan

tiee daarom gemeenschappelijke regelgeving van de kroon en de gouverneur-generaal.285 Dit heeft twee 

gevolgen.. In de eerste plaats moet de koninklijke medewerking vervat worden in 'een koninklijk besluit 

vann wetgevenden aard (...), d.i. dus in een algemeenen maatregel van bestuur'.286 In de tweede plaats 

betekentt het dat deze gemeenschappelijke regelgeving, de vierde vorm naast de drie in artikel 31 Rr 

18544 genoemde, in rangorde de derde is, lager dan de wet en het Koninklijk besluit, maar hoger dan de 

'gewone'' ordonnantie.287 Dit laatste betekent dat kroonordonnanties alleen kunnen worden gewijzigd of 

2.00 Zie Schrieke (1909), p. 1-4. 
2.11 Zie Schrieke (1909), p. 57-63 en 63-70. 
2(22 Zie Schrieke (1909), p. 13-21 voor voorbeelden. De kroonordonnantie met latere goedkeuring zou ook te 

herkennenn zijn omdat in de considerans staat dat is gelet op artikel 21 Rr 1854. Schrieke wijst erop dat de 
vermeldingg van dit artikel onjuist is. Artikel 21 gaat over de buitengewone regelgevende bevoegdheid van de 
gouverneur-generaal,, niet over het vaststellen van kroonordonnanties. Gelet moet worden op artikel 20 Rr 1854. 
Ziee Schrieke (1909), p. 16-7 en 99-102; zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 272. 

aiai Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 271. 
"*"*  Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 270. 
2855 Zie Schrieke (1909), p. 93-4. 
2866 Schrieke (1909), p. 93. 
2877 Zie Schrieke (1909), p. 110. 
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ingetrokkenn bij kroonordonnantie of bij hogere regeling, en niet bij gewone ordonnantie.2** 

Zoalss gezegd staat de kroonordonnantie verscholen in het Regeringsreglement en komt de term 

'kroonordonnantie'' er helemaal niet in voor. Schrieke vindt het dan ook wenselijk om de artikelen in 

hett Regeringsreglement over regelgeving te wijzigen en aan te vullen. Hij stelt voor om de kroonordon

nantiee expliciet te noemen in artikel 31 Rr 1854; om een artikel op te nemen dat bepaalt wat bij kroon

ordonnantiee geregeld moet worden en welke vorm de medewerking van de kroon moet aannemen; en 

omm een artikel op te nemen dat de geldigheid van een onder nadere koninklijke goedkeuring vastgestel

dee maar nog niet goedgekeurde ordonnantie - een geldigheid die nu slechts wordt aangenomen in de 

praktijkk - voorschrijft.2*9 

Mett het bovenstaande is Schrieke's betoog afdoende weergegeven. De centrale stelling van zijn 

betoogg is dat de medewerking van de kroon regelgeving is, zodat de kroonordonnantie gemeenschappe

lijkee regelgeving is van de kroon en de gouverneur-generaal. Om na te gaan of die stelling klopt moet 

wordenn gekeken naar Schrieke's argument ervoor, naar de reacties op Schrieke's betoog, en naar de 

wetsgeschiedeniss van het Regeringsreglement 

Schrieke'ss argument voor zijn centrale stelling luidt als volgt. Bij voorafgaande machtiging door de 

kroonn is er meestal sprake van een ontwerp-ordonnantie die de gouverneur-generaal aan de kroon heeft 

gezonden.. De kroon kan zich zo 'een helder oordeel van de in te voeren regeling maken, haar wenken 

duidelijkk aangeven en noodig gekeurde wijzigingen gemakkelijker belichamen'; verder staat bij 

voorleggingg van het ontwerp aan de kroon deze 'er geheel vrij tegenover, de wet legt geen enkele 

beperkingg op, evenmin heeft de practijk zich in die richting gevormd'.290 De kroon kan dus allerlei 

veranderingenn aanbrengen in het ontwerp. 

Bijj goedkeuring achteraf van een al vastgestelde ordonnantie is het niet anders. Natuurlijk is het 

makkelijkerr om nog niet werkende ordonnanties te veranderen, maar de kroon kan haar goedkeuring 

nogg steeds afhankelijk maken 'van allerlei wijzigingen, wanneer zij al niet tot afkeuring wil overgaan. 

Denn gouverneur-generaal blijft dan slechts de keus tusschen gehoorzamen of intrekken'.291 Volgens 

Schriekee geschiedt bij de kroonordonnantie dan ook 

dee vaststelling, het maken zelf, in samenwerking met de kroon, welke daarbij vrijheid heeft alle door 
haarr noodig geachte wijzigingen te doen aanbrengen (...). De samenwerking (...) schijnt mij alleen als 

™™ Zit Schrieke (1909), p. 71-80 en p. 139-40. Bij wijziging moet de koninklijke medewerking wel de vorm 
aannemenn van een voorafgaande machtiging. Latere goedkeuring is niet toegestaan, tenzij bij de machtiging tot 
vaststellingg van de kroonordonnantie de bevoegdheid is gegeven om in dringende omstandigheden te wijzigen 
onderr nadere goedkeuring. Schrieke leidt dit af uit artikel 24 lid 1 Rr 1854, zie Schrieke (1909), p. 72-6,137-8. 

2,99 Zie Schrieke (1909), p. 151-61. 
2900 Schrieke (1909), p. 91. 
2911 Schrieke (1909), p. 92-3. 
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gemeenschappelijkegemeenschappelijke wetgeving te kunnen worden gequalificeerd.292 

Dee kroon kan door zijn medewerking bij het vaststellen van kroonordonnanties een dusdanig diepgaan-

dee invloed uitoefenen op de inhoud van de ordonnantie, dat die medewerking wel als regelgeving moet 

wordenn gezien en dat die ordonnanties moeten worden gezien als regelgeving van kroon en gouverneur-

generaall  gezamenlijk. 

Dee reacties in de staatsrechtelijke literatuur op Schrieke's betoog zijn verdeeld. Schrieke's belangrijkste 

medestanderr is Kleintjes. Hij schrijft een instemmende recensie over Schrieke's werk en neemt in latere 

drukkenn van zijn handboek een paragraaf op over de kroonordonnantie als afzonderlijke vorm van 

regelgeving.2933 In de vierde druk van het handboek stelt hij dat de kroonordonnantie 'formeel een 

verordeningg van den gouv.-generaal is, een ordonnantie', maar dat het hier toch gaat om 'een gemeen-

schappelijkee wetgeving van de kroon en den gouv.-generaal'.294 Daar stelt hij ook dat, omdat voor 

wijzigingg van een kroonordonnantie de samenwerking van de kroon en de gouverneur-generaal onmis-

baarr is, 'men noodwendig een dergelijk legislatief product [dient] te onderscheiden van de gewone 

ordonnantie'.295 5 

Ookk Van Vollenhoven is overtuigd van het bestaan van de kroonordonnantie als afzonderlijke vorm 

vann regelgeving.296 Het merendeel van de reacties op Schrieke's betoog is echter negatief,297 Zo stelt 

C.B.. Nederburgh in een recensie van Schrieke's proefschrift dat de kroonordonnantie niets anders is 

dann een gewone ordonnantie, in wier karakter geen wezenlijke verandering is gebracht doordat de 
Kroon,, met welker inzichten de Gouverneur-Generaal bij al zijne handelingen rekening moet houden, 
diee inzichten vóór of na de totstandkoming der regeling uitdrukkelijk heeft doen gelden.291 

Ookk De Louters reageert negatief. Het Regeringsreglement plaatst, zo stelt hij, de Indische regering 

zoowell  op het gebied van wetgeving als bestuur, onder de bevelen des Konings en geeft haar niet een 
zelfstandigg wetgevend gezag, waarbij de medewerking van het Opperbestuur somtijds niet en somtijds 
well  is vereischt en zich alsdan in bepaalde vormen openbaart. (...) Dit blijkt duidelijk, indien men in 
hett oog houdt dat deze beide soorten [= ordonnantie en kroonordonnantie] door geen enkel standvastig 
kenmerkk van elkander zijn te onderscheiden, dat zij op volkomen dezelfde wijze worden afgekondigd, 
doorr elkander worden gewijzigd, geschorst en ingetrokken en eindelijk volkomen dezelfde werking 
uitoefenen.299 9 

2922 Schrieke (1909), p. 94. 
2933 Zie Kleintjes (1909), p. 2-3, en bijvoorbeeld Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 269-74. 
2944 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 269. 
2955 Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 270-1. 
296296 Zie Van Vollenhoven (1934), p. 335. 
2977 Zie Van der Beeke, p. 52-4; De Louter (1914), p. 199; C.B. Nederburgh, p. 141-2; LA. Nederburgh 

(1922),, p. 31-5; LA. Nederburgh (1923), p. 196-203; en De Neef, p. 50-6 en 116-23. 
2988 C.B. Nederburgh, p. 142. 
2999 De Louter (1914), p. 199. 
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Anderee reacties bevatten soortgelijke opmerkingen: Van der Beeke vindt de koninklijke medewerking 

bijj het vaststellen van kroonordonnanties niets anders dan 'een uitvloeisel van het recht om te bevelen'\ 

volgenss De Neef is er slechts één soort ordonnantie, 'bij welker vaststelling (...) de Gouverneur-

Generaall steeds moet inachtnemen de Koninklijke bevelen'; en volgens LA. Nederburgh is de vooraf

gaandee machtiging door de kroon niet meer dan een bevel van de kroon 'en valt dit alles dus onder de 

gewonee regelen, waaronder de wetgeving-bij-ordonnantie beheerscht' wordt.300 

Uiteindelijkk komen de negatieve reacties min of meer op hetzelfde neer: er zijn ordonnanties waarbij 

sprakee is van medewerking door de kroon in de vorm van voorafgaande machtiging of goedkeuring 

achteraf,, maar die medewerking valt niet onder de noemer regelgeving, maar onder de noemer bevelen 

vann de kroon. Het is een stelling die op grond van de wetsgeschiedenis te verdedigen valt. In de 

memoriee van beantwoording bij het derde ontwerp-regeringsreglement komt de regering te spreken 

overr de ontwerp-artikelen 22 en 26, de latere artikelen 20 en 24 Rr 1854. Zoals bekend bepaalt artikel 

200 Rr 1854 dat de gouverneur-generaal mag regelen met inachtneming van de bevelen van de kroon, en 

spreektt artikel 24 Rr 1854 over verordeningen door de kroon goedgekeurd. Volgens de regering, 

sprekendd over de regelgevende bevoegdheid van de gouverneur-generaal, strekt de soms 

gevorderdee goedkeuring (...) des Konings (...) alleen om aan de verordening eene meerdere duurzaam
heidd te geven en haar te beschermen tegen veranderingszucht; maar die bepaling verzwakt het beginsel 
niet,, dat elke algemeen verbindbare regeling behoort uit te gaan van (...) eenen door den Gouverneur-
Generaall (...) vastgestelde ordonnantie.301 

Verderr stelt de regering dat uit de woorden 'en van 's Konings bevelen' in artikel 20 Rr 1854 onder 

anderee volgt 

datt de Gouverneur-Generaal aan de goedkeuring des Konings onderwerpt alle zoodanige door hem 
uitgevaardigdee verordeningen, omtrent welke de Koning zich die goedkeuring voorbehoudt.302 

Uitt deze opmerkingen lijkt afgeleid te kunnen worden dat de goedkeuring van de kroon, waar artikel 24 

Rrr 1854 over spreekt en die de vorm kan aannemen van voorafgaande machtiging of van goedkeuring 

achteraf,, valt onder de bevelen van de kroon. De regeling waartoe wordt gemachtigd of die wordt 

goedgekeurdd blijft een ordonnantie van de gouverneur-generaal. 

Dee regeringsopmerkingen maken het moeilijk de medewerking van de kroon aan de 'kroonordonnan-

tie** als regelgeving te typeren. Die moeilijkheid wordt vergroot door enkele andere factoren. Zo stelt 

Schriekee dat de kroon door haar medewerking bij het vaststellen van kroonordonnanties een dusdanig 

3000 Van der Beeke, p. 53; De Neef, p. 121; LA. Nederburgh (1923), p. 200. Volgens LA. Nederburgh (1923), 
p.. 199 is een ordonnantie onder nadere goedkeuring alleen mogelijk als de gouverneur-generaal gebruik maakt 
vann zijn buitengewone regelgevende bevoegdheid onder artikel 21 Rr 1854. 

5011 Keuchenius, deel II, p. 491-2. 
3022 Keuchenius, deel II, p. 493. De opmerking wordt herhaald op p. 495. 
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diepgaandee invloed uitoefent op de inhoud van de ordonnantie, dat die medewerking wel als regelge

vingg moet worden gezien. Die diepgaande invloed is echter bij elke ordonnantie mogelijk, de kroon kan 

inn haar correspondentie met de gouverneur-generaal altijd bevelen geven die betrekking hebben op de 

inhoudd van een door de gouverneur-generaal ontworpen ordonnantie, en wijzigingen in die ordonnantie 

voorstellen. . 

Dee machtiging vooraf en goedkeuring achteraf verschillen daarmee niet wezenlijk van bevelen bij 

'gewone'' ordonnanties, en kunnen net zo goed als bevelen van de kroon worden gezien. De praktijk 

lijktt dat ook te bevestigen. Volgens Schrieke moet de medewerking van de kroon aan de kroonordon-

nantiee de vorm aannemen van een algemene maatregel van bestuur. In de praktijk zijn de voorafgaande 

machtigingg en de latere goedkeuring soms neergelegd in een algemene maatregel van bestuur, soms in 

eenn Koninklijk besluit waarop de Raad van State niet is gehoord, en soms in een kabineterescript.303 

Voorall uit het gebruik van die laatste vorm blijkt dat de kroon de voorafgaande machtiging en latere 

goedkeuringg niet als regelgeving, maar als bevelen ziet. 

Ookk in een ander opzicht stemt de praktijk niet overeen met Schrieke's theorie. Volgens die theorie 

mogenn kroonordonnanties alleen worden gewijzigd bij kroonordonnantie of bij hogere regeling. In de 

praktijkk zijn echter ordonnanties vastgesteld met voorafgaande machtiging of latere goedkeuring vaak 

gewijzigdd of ingetrokken bij ordonnanties vastgesteld zonder voorafgaande machtiging of latere 

goedkeuring.3044 Kennelijk hebben de regelgevers voor Nederlands-Indië de kroonordonnantie niet 

beschouwdd als een aparte vorm van regelgeving die hoger is dan de ordonnantie. 

Enn ten slotte is er het feit dat weliswaar gesteld kan worden dat artikel 24 Rr 1854 spreekt over 

ordonnantiess die door de Koning goedgekeurd moeten worden, maar dat nergens in het Regeringsregle

mentt de kroonordonnantie expliciet wordt genoemd als een afzonderlijke categorie van regelgeving 

voorr Nederlands-Indië. Zoals gezegd spreekt artikel 31 Rr 1854 slechts over wetten, Koninklijke 

besluitenn en ordonnanties. 

All met al is het moeilijk om Schrieke's theorie over de kroonordonnantie over te nemen. Op grond van 

hett bovenstaande lijkt ze geen beschrijving van een rechtens of feitelijk bestaande situatie, maar een 

beschrijvingg van een door Schrieke gewenste situatie, waarin onderscheid bestaat tussen twee soorten 

ordonnantiess als afzonderlijke vormen van regelgeving. 

Hett is natuurlijk mogelijk om binnen de groep van ordonnanties als geheel een onderscheid aan te 

3033 Zie Schrieke (1909), p. 12. Een kabinetsrescript is een brief 'van den directeur van het kabinet des 
Konings,, naar aanleiding van schriftelijke voordrachten der ministers, waarin de beslissingen des Konings, ten 
opzichtee van de voorstellen worden kenbaar gemaakt' (HTK 1882-1883, p. 995). Zie ook Schrieke (1909), p. 29-
30,, Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 272 en Van der Pot-Donner, p. 489. 

3044 Zie Schrieke (1909), p. 42-6 voor voorbeelden. 
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brengenn tussen enerzijds ordonnanties waarbij de bevelen van de kroon de vorm hebben van machti-

gingg vooraf en goedkeuring achteraf, en anderzijds ordonnanties waarbij de bevelen van de kroon die 

vormm niet hebben. Een dergelijk onderscheid zou gelezen kunnen worden in een opmerking van 

ministerr van koloniën Pleyte tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting voor 

Nederlands-Indtéé voor het dienstjaar 1916. All e ordonnanties, zo stelt de minister, worden 

vastgesteldd door de gouverneur-generaal in overeenstemming met den Raad van IndiC, maar sommige 
kunnenn eerst vastgesteld worden na bekomen machtiging van de Kroon, en in dit geval spreekt men 
vann een Kroonordonnantie.303 

Ditt onderscheid betekent echter niet dat kroonordonnanties ook een afzonderlijke vorm van regelgeving 

zijn.. Daarvoor zijn grote veranderingen in het Regeringsreglement nodig, op de manier die Schrieke 

heeftt voorgesteld. Hij ziet die wijzigingen als nodig om het bestaan van de in het Regeringsreglement 

verborgenn kroonordonnantie te verduidelijken. Het lijk t eerder dat de wijzigingen nodig zijn om de 

kroonordonnantiee als afzonderlijke categorie van regelgeving te introduceren. 

Dee vraag is daarbij wel wat het nut is van een dergelijke introductie. Volgens Schrieke zouden alle 

belangrijkee onderwerpen Nederlands-Indië betreffende bij kroonordonnantie, in plaats van bij algemene 

maatregell  van bestuur geregeld moeten worden. Het zou 'een eerste - en gevaarlooze - stap kunnen zijn 

inn een door het meerendeel der deskundigen gewenschte richting: meerdere zelfstandigheid der koloni-

ën'.3066 Zelfs Kleintjes, toch de belangrijkste medestander van Schrieke, vraagt zich in reactie daarop 

mett recht af 'hoe de overdracht van alle gewichtige onderwerpen aan de kroonordonnantie in werkelijk-

heidd een stap van eenige beteekenis [kan] zijn in de richting van meerdere zelfstandigheid der 

kolonie'.3077 Net als bij 'gewone' ordonnanties kan de kroon bij kroonordonnanties via de voorafgaande 

machtigingg of latere goedkeuring immers zeer grote invloed uitoefenen op de inhoud van de regeling. 

Dee conclusie van dit alles moet zijn dat het niet aannemelijk is dat de kroonordonnantie bestaat als 

afzonderlijkee categorie van regelgeving voor Nederlands-Indie, en dat de introductie van de kroonor-

donnantiee als afzonderlijke categorie niet zou bijdragen aan een grotere zelfstandigheid voor de 

regelgeverr in Nederlands-Indië. 

4.23.44 De commissaris-generaal 

Dee commissaris-generaal is een regelgever voor Nederlands-Indie in het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indie uit de periode 1816-1848.30*  Tijdens de totstandko-

HTKK 1915-1916, p. 272. 
Schriekee (1909), p. 9-10. 
Kleintjess (1909), p. 3. 
Daarnaastt waren er ook commissarissen-generaal tijdens het VOC-tijdperk en het overgangstijdperk. 
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mingg van het Regeringsreglement van 1854 heeft de regering voorgesteld om ook in het nieuwe stelsel 

dee commissaris-generaal op te nemen als regelgever voor Nederlands-Indië, maar de Tweede Kamer 

heeftt dat voorstel met een krappe meerderheid verworpen. 

a.a. Het regeringsvoorstel en de redenen voor de Tweede Kamer om het te verwerpen 

Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat Willem I tot drie keer toe commissarissen-generaal voor 

Nederlands-Indiëë heeft benoemd. Zij stonden in rang boven de gouverneur-generaal en mochten in 

overeenstemmingg met de bevelen van de Koning in Nederlands-Indië alle maatregelen nemen en 

verordeningenn maken die zij doelmatig achtten en die door de Koning 'zelven op de plaats zijnde, 

zoudenn kunnen worden bevolen'.309 De figuur van de commissaris-generaal is niet terug te vinden in de 

Regeringsreglementenn uit de periode 1816-1848. Voor de benoeming van een commissaris-generaal is 

datt geen beletsel: de Koning kon in deze periode de door (of vanwege) hem vastgestelde Regeringsre-

glementenn naar eigen goeddunken wijzigen of aanvullen, onder meer door de benoeming van een 

commissaris-generaal. . 

Tijdenss de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 wil de regering de kroon de bevoegd-

heidd geven een of meer commissarissen-generaal te benoemen. Als vanouds is de commissaris-generaal 

eenn functionaris die boven de gouverneur-generaal staat en, volgens een mededeling in de memorie van 

toelichtingg bij het tweede ontwerp-regeringsreglement, alles zal ''mogen doen wat de Koning, op de 

plaatsplaats zijnde, zou kunnen doen'.310 De bevoegdheid om een commissaris-generaal te benoemen moet nu 

well  in de wet te vinden zijn: de Grondwet van 1848 vraagt om een wet die 'de bevoegdheden van de 

verschillendee staatsmachten ten opzichte van het koloniaal bestuur zou afbakenen; (...) daaraan alleen 

moestenn de staatsmachten hare bevoegdheden ontlenen'.311 De ontwerp-regeringsreglementen bevatten 

daaromm een artikel 4 over de commissaris-generaal. In het derde en laatste ontwerp luiden dit artikel 4, 

enn het daarmee nauw samenhangende artikel 1, voor zover van belang: 

1.. De regering der koloniën en bezittingen van het Rijk in Azië, uitmakende het gebied van Neder-
landsenn Indie, wordt in naam des Konings uitgeoefend door eenen Gouverneur-Generaal (...). 
4.. Het onderzoeken of regelen van bepaalde zaken in Nederlandsen Indie kan door den Koning worden 
opgedragenn aan een of meer buitengewone gevolmagtigden, den titel voerende van Commissaris-
Generaall  (...).312 

Dee reacties op onrwerp-artikel 4 tijdens de mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer zijn 

3099 SNI1833, nr. 37. Zie ook SNI1816, nr. 5 en SNI1826, nr. 6. 
3100 Keuchenius, deel II, p. 192. 
3111 Margadant (1894-1897), deel I, p. 61. 
3122 Keuchenius, deel I, p. 83-4. Beide artikelen zijn in de eerdere ontwerpen iets anders geformuleerd, maar de 

verschillenn zijn te klein om van belang te zijn. Zie Keuchenius, deel I, p. 1-2 en 21-2 voor die formuleringen. 
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verdeeld.. Een deel van de Tweede Kamer kan zich niet vinden in het ontwerp-artikel, een ander deel 

heeftt er geen problemen mee. 

Vann Goltstein en Thorbecke uiten tijdens de mondelinge beraadslagingen de meeste kritiek op 

ontwerp-artikell 4. Zij achten het artikel in strijd met ontwerp-artikel 1, en het erop gebaseerde systeem 

vann het ontwerp-regeringsreglement Volgens ontwerp-artikel 1 is de gouverneur-generaal de hoogste 

gezagsdragerr in Nederlands-Indië. Ontwerp-artikel 4 bepaalt echter dat een commissaris-generaal kan 

wordenn benoemd die, zo blijkt uit de zojuist vermelde opmerking in de memorie van toelichting bij het 

tweedee ontwerp-regeringsreglement, in rang boven de gouverneur-generaal staat en mag regelen wat 

normaliterr door de gouverneur-generaal wordt geregeld. Volgens Van Goltstein ondermijnt de moge

lijkheidd een commissaris-generaal met regelgevende bevoegdheden te benoemen dan ook de regeling in 

hett Regeringsreglement van het gezag van de gouverneur-generaal.313 En volgens Thorbecke maakt de 

introductiee van een commissaris-generaal inbreuk op de in het ontwerp-regeringsreglement gewaarborg

dee 'wettige bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal'.314 

Thorbeckee voert daarnaast nog twee argumenten aan tegen ontwerp-artikel 4. Het eerste is een 

praktischh argument. De benoeming van een commissaris-generaal zal de positie van de gouverneur-

generaall ernstig verzwakken, waardoor zijn gezag en het Nederlandse gezag in het algemeenn tegenover 

dee inheemse bevolking kan verminderen. Het ambt van commissaris-generaal 'schijnt eene inbreuk op 

dee eenheid en klem van het gezag'.315 Het tweede argument is juridischer: Thorbecke vindt dat de 

benoemingg van een commissaris-generaal strijdt met de politieke ministeriele verantwoordelijkheid. 

Dezee verantwoordelijkheid maakt het ondenkbaar dat de minister van koloniën 'iemand naar Oost-Indie 

latee vertrekken met volmagt om te regelen zoo als het dien afgevaardigde zal goeddunken'.316 

Dee belangrijkste voorstander van ontwerp-artikel 4 in de Tweede Kamer is Baud. Hij stelt dat de 

praktijkk onder het vorige stelsel heeft bewezen dat er geen gevaar is voor verzwakking van het gezag 

vann de gouverneur-generaal door de zending van een commissaris-generaal met regelgevende bevoegd

heden.. Een dergelijke zending hoeft ook niet te strijden met de politieke ministeriële verantwoordelijk

heid.. Als een commissaris-generaal naar Nederlands-Indië wordt gezonden, zal hij een bij Koninklijk 

besluitt vastgestelde lastbrief meekrijgen waarin staat welke bevoegdheden hij heeft. De lastbrief 

garandeertt zo het bestaan van politieke ministeriële verantwoordelijkheid voor de daden van de 

commissaris-generaall - vanzelfsprekend, zo moet natuurlijk worden toegevoegd, voor zover deze 

handeltt in overeenstemming met de lastbrief. Ook garandeert de lastbrief dat de aan de commissaris-

Ziee Keuchenius, deel ID, p. 116 en 120. 
Keuchenius,, deel III, p. 118. 
Keuchenius,, deel III, p. 120, zie ook p. 117. 
Keuchenius,, deel III, p. 129-30. 
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generaall toegekende bevoegdheden niet te uitgebreid zullen zijn.317 

Datt de zending van een commissaris-generaal ontwerp-artikel 1 ontkracht, kan Baud niet ontkennen. 

Doorr de zending kan twijfel ontstaan of ontwerp-artikel 1 'wel geheel toepasselijk is, vermits er dan één 

mann in Nederlandsen Indie zal zijn, die niet beneden den Gouverneur-Generaal geplaatst is'. Maar, zo 

vervolgtt hij, 'wanneer die zending nuttig (...) is (...) dan zal men zich met die anomalie voor een korten 

tijdd moeten getroosten'.31* 

Baudss verdediging van ontwerp-artikel 4 mag niet baten. Aan het eind van de mondelinge beraadsla

gingenn erover wordt het ontwerp-artikel met een krappe meerderheid van 27 tegen 25 stemmen verwor

pen,, waardoor de commissaris-generaal tot het eind van de in dit boek behandelde periode verdwijnt uit 

hett staatsrecht voor Nederlands-Indiè".319 De belangrijkste reden daarvoor lijkt de inbreuk te zijn die 

ontwerp-artikell 4 maakt op ontwerp-artikel 1. Van de drie argumenten die zijn ingebracht tegen de 

figuurfiguur van de commissaris-generaal is het immers dit argument dat niet is weerlegd. In latere handboe

kenn zal de afschaffing van de figuur van commissaris-generaal dan ook vooral worden verklaard aan de 

handd van dit argument. Zo zou volgens Kleintjes de opname van de figuur van de commissaris-generaal 

inn het Regeringsreglement van 1854 strijdig zijn geweest 'met het in de beginselenwet van 1854 

vastgelegdee regeeringsstelsel, waarbij de uitoefening der regeering aan een gouv.-generaal werd 

opgedragen,, daarbij gebonden aan het reg. reglement'.320 

b.b. Wijziging en intrekking van verordeningen van commissarissen-generaal 

Verordeningenn kunnen slechts worden gewijzigd of ingetrokken door het orgaan dat ze heeft vastge

steldd of door een hoger orgaan. Nu hebben in de periode 1816-1848 commissarissen-generaal verschil

lendee algemene verordeningen vastgesteld die in de volgende periode nog steeds van kracht zijn. 

Omdatt een commissaris-generaal met regelgevende bevoegdheden vanaf 1854 niet meer voorkomt in 

hett Nederlands-Indische staatsrecht, en de commissaris-generaal hoger in rang was dan de gouverneur-

generaal,, Hgt het voor de hand dat nog van kracht zijnde algemene verordeningen van de commissaris-

generaall alleen door de kroon of de wetgevende macht kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. 

Dee praktijk is echter een andere gebleken. Er zijn regelmatig verordeningen van commissarissen-

generaall gewijzigd of ingetrokken bij ordonnantie. Juridisch gezien lijkt dit onjuist. Waarom toch voor 

dezee vorm van wijziging of intrekking is gekozen, is niet duidelijk, maar misschien heeft het ermee te 

3177 Zie Keuchenius, deel III, p. 121-3 en 130-1. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 354. 
3188 Keuchenius, deel III, p. 128. 
3199 Na de Tweede Wereldoorlog wordt het ambt commissaris-generaal weer in het leven geroepen: zie Van 

denn Doel (2001), p. 176. 
3200 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 199. Zie ook Margadant (1893-1897), deel I, p. 63. Zie Schrieke (1909), 

p.. 114 voor een andere verklaring. 
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makenn dat de kroon, zoals eerder gebleken» nauw is betrokken bij het vaststellen van ordonnanties en 

duss ook doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de inhoud van de wijziging en op het al dan niet 

intrekkenn door de gouverneur-generaal van verordeningen van commissarissen-generaal.321 

4343 Voorstellen tot verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indie e 

Hett in de vorige paragraaf behandelde stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiee heeft lange tijd gefunctioneerd: ingevoerd in de jaren 1848-1854 wordt het pas in de 

jarenn 1922-1927 vervangen door een enigszins ander stelsel Dat wil echter niet zeggen dat het stelsel in 

dee tussenliggende tijd onbesproken is gebleven. Er zijn vele voorstellen gedaan om het te veranderen, 

enn in het onderstaande zal daaraan aandacht worden besteed. 

Bijj  de behandeling van de voorstellen zal een verdeling worden gemaakt in twee groepen. Deze 

verdelingg is gebaseerd op het feit dat het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden ener-

zijdss regelgevers kent in Nederland, de wetgevende macht en de kroon; en anderzijds een regelgever 

kentt in Nederlands-Indie, de gouverneur-generaal, die bindende adviezen ontvangt van de Raad van 

Nederlands-Indie.. De groep voorstellen die betrekking heeft op regelgevers in Nederland zal hieronder 

wordenn omschreven als voorstellen tot verandering in het Nederlandse deel van het stelsel, en worden 

behandeldd in paragraaf 4.3.1. De groep voorstellen om de regelgever in Nederlands-Indie een andere 

samenstellingg of andere bevoegdheden te geven, om de samenstelling van de Raad van Nederlands-

Indiee te veranderen, of om nieuwe adviserende organen in Nederlands-Indie in te stellen, zal hieronder 

wordenn omschreven als voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel, en 

wordenn behandeld in paragraaf 4.3.2. 

4.3.11 Voorstellen tot verandering in het Nederlandse deel van het stelsel 

Inn het onderstaande komen drie voorstellen aan de orde: voorstellen tot het instellen van een Raad van 

koloniënn of Koloniale raad (de termen worden door elkaar gebruikt), voorstellen tot het opnemen van 

vertegenwoordigerss van Nederlands-Indie in de Staten-Generaal, en een voorstel tot het instellen van 

eenn afzonderlijke Kamer voor Nederlands-Indie in Nederland.333 De behandeling van deze voorstellen 

zall  kort zijn omdat ze geen van alle in praktijk zijn gebracht 

ï2'' Zie Kleintjes (1923-1924), p. 254 en 274, en Schrieke (1909), p. 114-6 over deze kwestie, en voor 
voorbeeldenn van wijziging of intrekking bij ordonnantie. Kleintjes en Schrieke vinden overigens dat wijziging of 
intrekkingg bij kroonordonnanrJe wel is toegestaan. 

3233 Er zijn natuurlijk meer voorstellen gedaan, maar de drie hier behandelde lijken de belangrijkste. Zie Van 
Vollenhovenn (1934), p. 212-5 voor andere voorstellen. 
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a.a. De Raad van koloniën/Koloniale raad 

Inn de periode 1848-1927 wordt regelmatig voorgesteld om een Raad van koloniën in te stellen. Soms 

will  men deze Raad een adviserende functie geven, zodat strikt genomen geen sprake is van een veran-

deringg in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden. Andere keren wordt voorgesteld 

omm een besturende (en regelende) Raad in te stellen. 

Err zijn twee soorten voorstellen om een adviserende Raad in te stellen. Bij de eerste soort gaat het om 

dee instelling van een uit Indische specialisten bestaande adviserende Raad ten behoeve van de minister 

vann koloniën. Dit zou in feite de terugkeer betekenen van de in 1814 ingestelde en in 1819 opgeheven 

Raadd van koophandel en koloniën, die als adviserend lichaam was toegevoegd aan de minister van 

koloniënn (in 1814 nog secretaris van staat geheten). Zo willen bijvoorbeeld verschillende Tweede-

Kamerledenn tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 'aan den Minister van 

Koloniënn eenen kolonialen raad ter zijde (...) stellen',323 om overbelasting bij de minister te voorko-

men.. Het denkbeeld is daarbij 'om aan den kolonialen raad niet eenig aandeel in het bestuur toe te 

kennen,, maar dien enkel als adviserend ligchaam te doen optreden'.324 En in 1888 heeft Van der Lith in 

eenn redevoering voor het Indisch genootschap voorgesteld om een adviserende Raad van koloniën in te 

stellenn 'dien de Minister verplicht is te raadplegen bij de voorbereiding van wetten en koninklijke 

besluitenn en verder bij belangrijke maatregelen'.323 Van der Lith denkt dat de instelling van deze Raad 

dee positie van de minister tegenover de Staten-Generaal zal versterken. Er zal een grote kracht uitgaan 

vann de minister 'die aan de wetgevende macht maatregelen voorstelt, welke ampel besproken zijn in 

eenn vergadering van deskundigen: (...) en die dus van alle kanten licht heeft verkregen, dat hij bij de 

Staten-Generaall  weder in ruime mate kan doen schijnen'.326 

Hett zijn voorstellen waarop de regering niet is ingegaan. Ze is ook niet ingegaan op voorstellen van 

dee tweede soort, die de instelling behelzen van een uit Indische specialisten bestaande adviserende 

Raadd van koloniën voor de Staten-Generaal. In 1863 ziet De Waal veel goeds in dit denkbeeld, het zou 

onderr meer 'een korrektief zijn tegen den gebleken afkeer der kiezers om koloniale mannen naar de 

vertegenwoordigingg te zenden'.327 Toch spreekt hij zich niet onomwonden uit voor de instelling van een 

dergelijkee Raad. Dat doet in 1901 wel Fock, de latere minister van koloniën en gouverneur-generaal. 

Volgenss hem moet de behoefte van de Staten-Generaal 'aan meer licht op koloniaal gebied (...) worden 

bevredigd.. Men drage dus aan den Raad op, om van advies te dienen over de begrooting en over alle 

Keuchenius,, deel II, p. 348. 
Keuchenius,, deel II, p. 348. 
Vann der Urn (1888), p. 175. 
Vann der Lith (1888), p. 174. 
Dee Waal (1863), p. 466. 
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onderwerpen,, welke door een der Kamers der Staten-Generaal (...) in zijn handen worden gesteld'. 

Naastt bovenstaande voorstellen over een adviserende Raad zijn er ook voorstellen om een besturende 

(enn regelgevende) Raad van koloniën in te stellen. In 1848, aan de vooravond van de grondwetsherzie

ning,, stelt Van Lennep dat 

eenn kostbare Raad van Indien op Java, die alleen strekt om de handelingen van den Gouverneur 
Generaall te belemmeren, zeer goed kon vervangen worden door een Raad van Koloniën, in het 
moederlandd gevestigd en met het Oppertoezicht over onze Bezittingen in andere Waerelddelen 
belast.329 9 

Dee afschaffing van de Raad van Nederlands-Indië komt in andere voorstellen niet voor. De indieners 

vann die voorstellen beperken zich tot het bepleiten van de instelling van een besturende Raad, toege

voegdd aan of ter vervanging van de minister van koloniën. Volgens Kmseman, die net als Van Lennep 

schrijftt aan de vooravond van de grondwetsherziening van 1848, moeten 'Nederlands gewigtigste 

stoffelijkee belangen (...) niet andermaal aan één man in handen worden gegeven'.330 Nederland moet 

hett bestuur der Overzeesche Bezittingen en Koloniën, en alles, wat daarmede in verband staat, toever
trouwenn aan een ligchaam van mannen, die kennis en ondervinding in die verwijderde gewesten 
hebbenn opgedaan, en van anderen, die door hunne betrekkingen met die gewesten (...) voor eene 
zoodanigee gewigtige taak zijn berekend. Daarin en daardoor alleen zijn duurzame en goede waarbor
genn te vinden, dat alles zal worden bestuurd met wijsheid en voorzigtigheid.331 

Krusemann geeft dit lichaam de naam van 'Raad van bestuur der Nederlandsche Overzeesche Bezitting

enn en Koloniën'.332 Zijn plan is bekritiseerd door Thorbecke, die denkt dat het een zeer log bestuur zal 

opleverenn en geen politieke verantwoordelijkheid toelaat. De door Kruseman gewenste bestuursvorm is 

daaromm 'onder alle denkbare vormen de slechtste, alléén goed (...) om aan terugkeerende oost- en 

westindischee ambtenaren een mooi tehuiskpmen te openen'.333 

Thorbeckess kritiek maakt geen eind aan de voorstellen tot instelling van een besturende en regelende 

Raad.. Van de latere voorstellen worden er slechts twee genoemd. Zo wenst Van Herwerden in 1854 een 

Raadd van koloniën, die 'met den tijdelijken Minister als President, behoort te zijn een Regeerings-

lichaamlichaam voor Indië hier te lande'?3*  Een dergelijke Raad zal meer dan een minister zorgen voor 

vastheidd van beginselen in het beheer van Nederlands-Indië.335 En in 1914 breekt Moresco een lans 

32** C. Th. van Deventer (1901), p. 95-6. De artikelen van Fock over de Raad van koloniën staan als bijlage 
achterr Van Deventers voordracht over een Kamer voor Nederlands-Indië. 

3299 Van Lennep, p. 10. 
3300 Kruseman, p. 34. 
3311 Kruseman, p. 34-5. 
3322 Kruseman, p. 37. 
3333 Thorbecke (1848), p. 34. 
3344 Van Herwerden (1854), p. 114. Met 'hier te lande' wordt Nederland bedoeld. 
3355 Zie Van Herwerden (1854), p. 115. 

337 7 



voorr een Koloniale raad 'met ruime bevoegdheid, in de eerste plaats ten aanzien der begrooting'. Voor 

eenn slechts adviserende Koloniale Raad schijnt Moresco 'geen nuttige werkkring aan te wijzen*.336 Wat 

err ook zij van dat laatste, een besturende en regelgevende Raad is er evenmin als een adviserende Raad 

ooitt gekomen.337 

b.b. Vertegenwoordigers van Nederlands-Indië in de Staten-Generaal 

Eenn ander in de periode 1848-1927 vaak terugkerend voorstel is het opnemen van vertegenwoordigers 

vann Nederlands-Indië in de Staten-Generaal. De vorm die dit voorstel aanneemt verandert geleidelijk 

enigszins. . 

Hett eerste hier te behandelen voorstel komt uit Nederlands-Indië. Daar wordt, vooral ats gevolg van in 

maartt 1848 binnengekomen berichten over de grondwetsherziening in Nederland, op 22 mei 1848 in 

Bataviaa een protestbijeenkomst gehouden door 'hervormingsgezinden'.338 Men wilde tijdens deze 

bijeenkomstt onder meer de door de hervormingsgezinden gewenste vertegenwoordiging bespreken 'van 

dee Nederlanders in Indië bij de wetgevende magt in het Vaderland'.339 Vanwege de onrust die het plan 

tott het houden van de bijeenkomst had opgeroepen, wordt echter besloten deze kwestie te laten 

rusten.3400 Ze komt wel aan de orde in een adres uit Batavia van 26 juni 1848 van de heren Ardesch, 

Tollenss en Thieme aan de Tweede Kamer. Zij willen 'dat Nederlandsen Indië ook in de vergadering 

vann U Edel Mogenden werd vertegenwoordigd, om zoo doende (...) een gewenscht en hoogst doelmatig 

tegenwigtt voor de autocratie van den Gouverneur-Generaal te zijn'.341 

Aanvankelijkk is de aldus uitgesproken wens tot vertegenwoordiging slechts een leuze. Later wordt 

diee leuze uitgewerkt. Die uitwerking houdt, aldus Veth in 1849, in 

datt de vertegenwoordigers van Nederlandsen Indië, ten getale van twee of drie, die te gelijker tijd 
zoudenn zitting hebben, uit de in Nederland aanwezige personen, die, uit Indië gerepatrieerd, met de 
belangenn en behoeften van Indië door eigen aanschouwing bekend zijn, door de kiesgeregtigde 

3366 Moresco (1913), p. 6. 
3377 Zie Stolk, p. 35-85 voor een uitgebreidere behandeling van voorstellen tot instelling van een Koloniale 

Raad. . 
33gg Veth (1849), p. 275. 
3399 Veth (1848), deel II, p. 12. 
3400 Er wordt wel gesproken over verbetering van het onderwijs en over het principe dat alleen in Nederland 

opgeleidenn worden toegelaten tot de hogere ambtenaarsrangen in Nederlands-Indië. Zie Van den Doel (1996), p. 
101. . 

3411 Veth (1848), deel II, p. 58. P.C. Ardesch is president van de Raad van Justitie te Batavia. De openbaar 
gemaaktee brief waarin hij verklaarde deel te nemen aan de protestbijeenkomst van mei 1848 is een belangrijke 
oorzaakk van de onrust opgeroepen door het plan tot het houden van die bijeenkomst. L.J.A. Tollens en H.C.A. 
Thiemee zijn advocaten. 
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burgersburgers van Nederland zouden, gekozen worden (...).M2 

Zoo zullen er steeds Kamerleden zijn die bekend zijn met koloniale zaken en die de andere Kamerleden 

kunnenn voorlichten. Deze voorlichting kan bijdragen tot een betere behartiging van de belangen van de 

Nederlandsee ingezetenen in Nederlands-Indie, tot het 'wijs en regtvaardig beheer der talrijke inlandsche 

bevolkingenn aan onze magt onderworpen', en tot de 'vaststelling van uitvoerbare en met de werkelijke 

behoeftenn des lands strookende, wettelijke voorschriften'.343 

Inn 1878 wil ook de journalist Van Kesteren een vertegenwoordiging van Nederlands-Indië in de 

Staten-Generaall (met name in de Tweede Kamer), om de belangen van Nederlands-Indië te bescher

men.. Net als in het voorstel van 1848 moeten deze vertegenwoordigers gekozen worden uit 'oud-

Indiërss [die] tegenwoordig met verlof of voorgoed in Nederland gevestigd zijn'.344 Anders dan in het 

voorstell van 1848 denkt hij aan maximaal vijf vertegenwoordigers. Zij worden, en dit is het grootste 

verschill met het eerdere voorstel, gekozen door de Nederlanders (en overige Europeanen) in 

Nederlands-Indie.. De inheemse bevolking en de met haar gelijkgestelden (voornamelijk Chinezen) zijn 

tott de uitoefening van het actieve kiesrecht 'niet in staat, en die moeten dan natuurlijk ook niet als 

kiezerss optreden'.345 

Inn 1900 wil de schrijver van een hoofdartikel in de NRC, getiteld 'Vertegenwoordiging van de 

koloniën',, ter verbetering van het koloniale beleid aan de Tweede Kamer vijf afgevaardigden uit 

Nederlands-Indiee toevoegen. Verkiesbaar zouden zijn 'de mannelijke ingezetenen van een bepaalden 

leeftijd,, in het volle bezit hunner burgerlijke en burgerschapsrechten'; een extra voorwaarde voor hun 

verkiesbaarheidd is 'een tijdperk van onafgebroken verblijf in Indië, van bijvoorbeeld tien jaren'.346 Zij 

moetenn worden gekozen door 'de Europeesche ingezetenen van Ned.-Indiê', en eventueel ook door 

'inlanders,, die waarborgen van ontwikkeling bezitten'.347 

Inn 1912 bepleit Van Braam een betere vertegenwoordiging van de belangen van Nederlands-Indië 

'doorr het nederlandsche parlement uit te breiden met een flink aantal indische zetels'.348 Van Braam 

streeftt naar 'een 20-tal indische afgevaardigden',349 die moeten worden afgevaardigd door de bevolking 

vann Nederlands-Indie. Daartoe moet het kiesrecht worden verleend 'aan alle volwassen mannelijke 

3422 Veth (1849), p. 278. Veth is bij de uitwerking niet betrokken. Schrijvend in Nederland vertelt hij slechts 
watt in Nederlands-Indie is bedacht 

3433 Veth (1849), p. 277. 
3444 Van Kesteren (1878), p. 103. 
3455 Van Kesteren (1878), p. 104. 
3466 C. Th. van Deventer (1901), p. 85. Het NRC-artikel staat als bijlage achter Van Deventers voordracht over 

eenn Kamer voor Nederlands-Indie. 
3477 C. Th. van Deventer (1901), p. 84. 
34t34t Van Braam, p. 64. 
3499 Van Braam, p. 71. 
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"onderdanen""  [= inheemsen en vreemde oosterlingen] en Nederlanders uit geheel Nederlandsen Oost-

Indië,, die de nederlandsche taal lezen en schrijven'.350 

Geenn van bovenstaande voorstellen heeft geleid tot veranderingen in de samenstelling van het Neder-

landsee parlement. Ze zijn vooral interessant omdat ze illustreren hoe geleidelijk een rol wordt toege-

kendd aan de Nederlanders in Nederlands-Indiè" en aan de inheemse bevolking aldaar bij het regeren van 

Nederlands-Indië.. In paragraaf 4.3.2 zal deze ontwikkeling nader worden behandeld. 

c.c. Een Kamer voor Nederlands-Indië in Nederland 

Anderss dan de voorgaande voorstellen, is het voorstel om een eigen Kamer voor Nederlands-Indië in te 

stellenn maar éénmaal gedaan, en wel in 1901 door Van Deventer in een rede voor het Indisch genoot-

schap.3511 In die rede stelt hij dat de Staten-Generaal niet geschikt zijn voor de omvangrijke taak ten 

aanzienn van Nederlands-Indië die ze op grond van de ministeriële verantwoordelijkheid op zich hebben 

genomen.. Hun samenstelling geeft onvoldoende waarborgen 'voor een zaakkundige behandeling van 

datt deel der wetgeving en de begrooting voor Ned.-Indië, dat (...) aan de Nederlandsche volksvertegen-

woordigingg is opgedragen'.352 Bovendien moet de wetgevende macht zich steeds meer met zuiver 

Nederlandsee kwesties bezighouden, waardoor de Staten-Generaal geen tijd hebben om de hun 'opgedra-

genn koloniale werkzaamheden naar behooren te behandelen'.353 

Vann Deventer bepleit daarom een inkrimping van de koloniale taak van de Staten-Generaal. Daartoe 

moett in Nederland worden ingesteld 'een uit met Indie bekende personen samengesteld staatslichaam, 

waarop,, in hoofdzaak en als regel, de volgens het geldend staatsrecht tot de competentie der Staten-

Generaall  behoorende koloniale werkzaamheden overgingen'.354 De kroon moet voordat ze een Konink-

lij kk besluit voor Nederlands-Indië vaststelt overeenstemming over dat besluit bereiken met deze in het 

openbaarr vergaderende Kamer voor Nederlands-Indië. Die overeenstemming verzekert de deugdelijk-

heidd van het besluit, zodat de 'thans dikwijl s gevoelde behoefte aan regeling (...) door de wet in de 

3500 Van Braam, p. 73. 
3511 Conrad Theodor van Deventer (1857-1915) studeert rechten in Leiden (1876-1879). In 1880 vertrekt hij 

naarr Nederlands-Indië, waar hij onder meer werkt als lid van de Raad van Justitie te Semarang, en als particulier 
advocaat.. In 1897 keert hij terug naar Nederland, waar hij dé vertegenwoordiger is van de ethische richting. Hij 
bepleitt in vele artikelen, vooral in De Gids, een koloniale politiek in het belang van land en volk van Nederlands-
Indië.. Hij is voor de Vrijzinnig-Democratische Bond zowel Tweede-Kamerlid (1905-1909; 1913-1915) als 
Eerste-Kamerlidd (1911-1913); in de Staten-Generaal treedt hij op als koloniaal specialist. In 1915 wordt hij 
gepolstt in verband met een mogelijke benoeming als gouverneur-generaal; zijn plotselinge dood verhindert een 
concretiseringg van deze benoeming. 

3522 C. Th. van Deventer (1901), p. 41. 
3533 C. Th. van Deventer (1901), p. 43. 
3544 C. Th. van Deventer (1901), p. 52-3. 
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meestee gevallen niet meer [zal] bestaan'.3" 

Dee leden van de Kamer voor Nederlands-Indie moeten worden gekozen 'door de tot het kiesrecht 

voorr de Tweede Kamer der Staten-Generaal bevoegde ingezetenen van Nederland, die ten minste één 

jaarr achtereen in Ned.-Indie hebben doorgebracht*.336 Bijzondere voorwaarden voor het passief kies-

rechtt zijn volgens Van Deventer niet nodig: de beoordeling van de geschiktheid van mogelijke leden 

vann de Kamer kan 'aan de (...) met Indiê bekende kiezers worden overgelaten'.337 

Nett als de voorgaande voorstellen is Van Deventers voorstel niet in praktijk gebracht Als dat wel was 

gebeurd,, zou het waarschijnlijk niet hebben gezorgd voor een grote rol voor de inheemse bevolking bij 

hett regeren over Nederlands-Indie: het ligt niet voor de hand dat het door Van Deventer geopperde 

kiezerscorpss veel inheemse afgevaardigden zou hebben gekozen voor de Kamer. Het is overigens goed 

mogelijkk dat Van Deventer zelf hiermee weinig problemen zou hebben gehad. Zoals hierna zal blijken 

heeftt hij bedenkingen bij een snelle toekenning aan de inheemse bevolking van een rol bij het regeren 

vann Nederlands-Indie. 

43.22 Voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel 

Inn het onderstaande komen voorstellen om het Nederlands-Indische deel van het stelsel te veranderen 

aann de orde. Om die voorstellen te behandelen moet eerst worden gekeken naar enkele theoretische 

kwestiess zoals de na 18S0 veranderende opvattingen over de verhouding tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë (paragraaf 4.3.2.1). Daarna zal worden gekeken naar voorstellen tot verandering die 

niett door de overheid zijn gedaan (paragraaf 4.3.2.2). Vervolgens zal worden gekeken naar voorstellen 

tott verandering die door de overheid zelf zijn gedaan. Deze voorstellen zijn uitgemond in de instelling 

vann de Volksraad, een vertegenwoordigend lichaam voor Nederlands-Indie. De samenstelling en 

bevoegdhedenn van de Volksraad zullen eveneens worden behandeld, en er zal worden aangegeven 

waaromm de instelling van de Volksraad voor de in dit hoofdstuk behandelde periode niet zorgt voor een 

veranderingg in de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie (paragraaf 4.3.2.3). 

43.2.11 Enkele theoretische kwesties 

Hiernaa zal onder a worden gesproken over het verlangen naar zelfbestuur. Aangegeven zal worden wat 

moett worden verstaan onder het begrip en dat verlangen naar zelfbestuur een steeds terugkerendee wens 

is.. Wel neemt dit verlangen geleidelijk een andere vorm aan onder invloed van veranderingen in het 

C.. Th. van Deventer (1901), p. 55. 
C.. Th. van Deventer (1901), p. 55. 
C.. Th. van Deventer (1901), p. 54. 
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Nederlandsee koloniale denken vanaf ongeveer 1850. Onder b zullen die veranderingen, inclusief de 

veranderingg in het denken over zelfbestuur, aan de orde komen. Ten slotte zal onder c het verlangen 

naarr zelfbestuur voor Nederlands-lndië worden geëvalueerd. 

a.a. Het verlangen naar zelfbestuur 

Hett verlangen naar zelfbestuur ligt in de periode 1848-1927 ten grondslag aan veel, zo niet alle voor-

stellenn tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-lndië. 

a.1a.1 De betekenis van de term 'zelfbestuur' 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw komt in verschillen-

dee teksten het verlangen aan de orde naar 'zelfbestuur' of 'zelfregering' voor koloniën in het algemeen 

enn voor Nederlands-lndië in het bijzonder. Zo heeft s'Jacob het in 1863 over 'opleiding onzer koloniale 

bezittingenn tot zelfbesturende staten',3" spreekt Van Lier datzelfde jaar over het streven om 'koloniën 

tott zelfregering op te leiden',359 spreekt Van Assen zich in 1879 uit tegen 'zelfregeering in Indië',360 

heeftt Brooshooft het in 1901 over het streven 'om Indië kalm te leiden in de richting van zelfbe-

stuur',3611 acht Van Kol het in datzelfde jaar een plicht om de inheemse bevolking op te voeden 'tot 

Zelfbestuur',3622 stelt Van Deventer in 1902 dat er moet 'worden gestreefd naar zelfbestuur van de 

koloniënkoloniën en bezittingen',363 en spreekt Cohen Stuart in 1917 over 'het koloniale zelfbestuur'.364 

Inn deze en soortgelijke teksten worden de termen 'zelfbestuur' en 'zelfregering' door elkaar (en als 

synoniemen)) gebruikt, al bestaat er een voorkeur voor de eerste term. In overeenstemming met die 

voorkeurr zal hierna, uitzonderingen daargelaten, worden gesproken over 'zelfbestuur'. De vraag is wat 

err met deze term wordt bedoeld. Nu kan de term 'zelfbestuur' in de koloniale context verschillende 

betekenissenn hebben,365 maar in bovengenoemde teksten heeft de term steeds één en dezelfde betekenis. 

3SSS s'Jacob, p. 197. 
3599 Van Lier, p. 334. 
3600 Van Assen, p. 8. 
3611 Brooshooft (1901), p. 19. Pieter Brooshooft (1845-1921) is hoofdredacteur van verschillende kranten en 

tijdschriftenn in Nederlands-lndië, waaronder de Semarangsche Courant (1877-1880) en De Locomotief"(1887-
1895;; 1898-1904). Hij is een vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische richting, getuige onder meer zijn 
brochuree uit 1901 De ethische koers in de koloniale politiek. 

3622 Van Kol, p. 215. Hendrikus Hubertus van Kol (1852-1925) heeft tussen 1876 en 1892 gedurende lange 
periodess als ingenieur in Nederlands-Indifi gewerkt. Hij is Tweede-Kamerlid voor de SDAP (1897-1909); in de 
Tweedee Kamer houdt hij zich vooral bezig met koloniale kwesties. Later is hij Eerste-Kamerlid voor diezelfde 
partijj  (1913-1924). Hij is een vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische richting. 

3633 C. Th. van Deventer (1902), p. 92. 
3644 Cohen Stuart (1916-1917), deel III , p. 161. 
3655 Zie bijvoorbeeld Stibbe (1915), p. 1156-7. 

342 2 



Mett zelfbestuur wordt daarin (en in dit hoofdstuk) een situatie bedoeld waarin Nederlands-Indische 

organenn zelfstandig de eigen, inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indie regelen en besturen, 

mett zo min mogelijk (preventieve en repressieve) controle door Nederlandse organen.346 

Hett streven naar zelfbestuur is een reactie op de ondergeschikte positie van de Nederlands-Indische 

regeringg onder het in de periode 1848-1927 gekiende stelsel van verdeling van regelgevende bevoegd

hedenn voor Nederlands-Indie. Zoals al opgemerkt is net takenpakket van de Indische regelgever vrij 

beperkt,, de kroon heeft immers regelgeving over allerlei belangrijke onderwerpen aan zich voorbehou

denn en de wetgevende macht kan naar behoefte regelen. Ook is de Indische regelgever bij zijn activitei

tenn onderworpen aan een voortdurende controle door Nederlandse organen als gevolg van de ambtelijke 

verantwoordelijkheidd van de gouverneur-generaal aan de kroon en van de politieke verantwoordelijk

heidd van de minister van koloniën aan de Staten-Generaal. 

Inn bovenstaande en in vele andere teksten worden het enge takenpakket en de Nederlandse leiband 

bijj voortduring bekritiseerd en wordt de wens naar grotere zelfstandigheid voor de centrale regelgeven

dee (en bestuurlijke) organen in Nederlands-Indie bij voortduring geuit. Zoals gezegd verlangt men dat 

Nederlands-Indiee zelfstandig zijn eigen, inwendige aangelegenheden regelt en bestuurt. Toegespitst op 

hett vaststellen van regelgeving betekent dit dat men streeft naar een Nederlands-Indische regelgever die 

opp het terrein van inwendige aangelegenheden zelfstandig regelt, en zo min mogelijk wordt gecontro

leerdd door Nederlandse organen.367 

Zelfbestuurr moet overigens worden onderscheiden van onafhankelijkheid: zelfbestuur gaat minder ver. 

Bijj zelfbestuur blijft er een band bestaan tussen moederland en kolonie. De kolonie heeft immers alleen 

zelfbestuurr op het terrein van inwendige aangelegenheden. Niet-inwendige aangelegenheden, zoals de 

buitenlandsee betrekkingen, worden behartigd door of in samenwerking met het moederland. Bij 

onafhankelijkheidd worden alle staatkundige en staatsrechtelijke banden met het moederland verbroken, 

waarnaa er geen sprake meer is van een kolonie, maar van een zelfstandige staat, die al zijn aangelegen

hedenn zelf behartigt 

a.2a.2 Het verlangen naar zelfbestuur als steeds terugkerende wens 

Hett verlangen naar een zelfstandiger positie voor de Nederlands-Indische regering wordt al geuit vóór 

1666 Deze definitie doet denken aan die van de term 'autonomie' in het Nederlandse staatsrecht Toch zal de 
termm 'autonomie' hierna - uitzonderingen daargelaten - niet worden gebruikt. Hiervoor zijn twee redenen: ten 
eerstee is de term nauw verbonden met decentralisatie, zodat gebruik ervan tot verwarring zou kunnen leiden, ten 
tweedee is in de context van het verlangen naar grotere zelfstandigheid voor Nederlands-Indie de term 'autono
mie** door tijdgenoten minder vaak gebruikt dan de term 'zelfbestuur1. 

MTT Een voor de hand liggende vraag is welke aangelegenheden inwendig zijn - alleen op Nederlands-Indie 
betrekkingg hebben - en welke niet Deze vraag, die pas in de jaren 1927-1942 uitgebreid aan de ordee komt zal in 
hett volgende hoofdstuk worden besproken. 

343 3 



dee invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Het in het vorige hoofdstuk behandel-

dee conflict tussen Elout en Van der Capellen is een voorbeeld van dit verlangen. Een ander voorbeeld is 

tee vinden in een werk van Van Hofivell. In zijn Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 

18471847 merkt Van Hoëvell over de gouverneur-generaal op dat hij op het lot van de Europeanen en 

inheemsenn in Nederlands-Indië een invloed uitoefent 'grooter dan die van den Koning der Nederlanden 

opp dat zijner onderdanen in Europa; zijne magt is in dat opzigt bijna onbegrensd'.368 Tegenover het 

opperbestuurr in Nederland is hij echter 'een dienstwillig dienaar. Zoo is hij een zonderling verschijnsel 

inn de politieke wereld, in wien de hoogste magt met de meeste afhankelijkheid zich vereenigt'.369 

Volgenss Van Hoëvell is 

hett ongelukkigste van deze tweeslachtigheid, deze anomalie, dat zij den toean besar [= de grote heer, 
oftewell  de gouverneur-generaal] in staat stelt om kwaad te doen als hij wil, maar belemmert in onder-
nemingenn van algemeen nut, in krachtdadige maatregelen tot heil van Indië, en in alles wat van 
blijvendee waarde zou zijn voor de ontwikkeling der materiele en morele krachten dezer landen.370 

Hett verlangen naar een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering leeft ook na invoering van de 

politiekee ministeriële verantwoordelijkheid. Zo kan gewezen worden op opmerkingen van Thorbecke 

overr de zelfstandigheid van de gouverneur-generaal, gemaakt in de Tweede Kamer in november 1859. 

Hijj  vindt dat 

dee eerste voorwaarde van een goede bekleeding van het Gouverneur-Generaalschap is dat de 
Gouverneur-Generaall  zelfstandig zij, een man van eigen stelsel en van eigene overtuiging. De minister 
vann Koloniën (...) heeft zich te bepalen het werktuig, het orgaan te zijn van die regelende en kontrole-
rendee magt, die aan den Koning en den rijkswetgever voorbehouden werd. De Gouverneur-Generaal is 
enn moet blijven de man van handeling en van bestuur, bij moet, schoon niet rechtstreeks bij deze 
kamer,, zelf verantwoordelijk zijn en blijven; (...); als niet af te scheiden van eene zelfstandigheid, 
zonderr welk een goed, krachtig bestuur over zee ondenkbaar is.371 

Thorbeckee erkent dat de gouverneur-generaal aan de minister ondergeschikt moet zijn: 'het ligt in den 

aardd der zaak dat de zelfstandigheid van den Gouverneur-Generaal beperkt wordt door de koninklijk-

ministerieelee bevelen. Maar volgt daaruit, dat er bij den Gouverneur-Generaal geenerlei zelfstandigheid 

kann of behoeft te bestaan?'372 Van de macht om de gouverneur-generaal bevelen te geven kan 'een 

groott misbruik worden gemaakt, een misbruik, dat den Gouverneur-Generaal belet, in welke zaak ook 

tee beslissen alvorens hij van hier vernomen hebbe wat te doen'.373 

Verderr kan gewezen worden op een eerder genoemde brochure van Bake uit 1859, waarin hij zich 

3688 Van Hoevell, p. 8. 
3699 Van Hofivell, p. 9. Overigens is volgens Van Hofivell niet de Koning, maar de minister van koloniën de 

heerr en meester van de gouverneur-generaal. Hij komt tot die stelling omdat hij een te groot belang hecht aan de 
inn 1840 ingevoerde strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid. Zie Van Hoevell, p. 9-11. 

3700 Van Hoevell, p. 9. 
3711 De Waal (1863), p. 331. 
3722 De Waal (1863), p. 335. 
mm De Waal (1863), p. 336. 
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verzett tegen 'het regeren van de Koloniën door het volk in het Moederland' en verlangt dat 'aan de 

Indischee regering zo veel magt mogelijk' wordt gelaten.374 Ook kan gewezen worden op de eerder 

behandeldee opvatting van De Waal uit 1863, die onderscheidt tussen bevelen van de kroon en bevelen 

vann de minister. Deze opvatting hangt samen met een verlangen naar grotere zelfstandigheid voor de 

gouverneur-generaal.. De Waal stelt dat 'het wezen van dit ambt zelfstandigheid vordert'. Volgens hem 

wordtt de ondergeschiktheid 'van den Gouverneur-Generaal aan den minister door geenerlei staatsbe

langg voorgeschreven' en is ze zelfs 'schadelijk, voor (...) het koloniale bestuur'.375 

Inn 1879 bekritiseert Van Kesteren de 'overdreven bemoeiing der Staten-Generaal met Indië'.376 Het 

ambtt gouverneur-generaal heeft volgens hem zijnn aanlokkelijkheid verloren, vooral door de vanaf 1848 

ontstanee verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de minister van koloniën en de gouverneur-generaal: 

Dee Kamer bindt hem de handen, en de Minister legt hem bovendien een leiband aan. De Minister (...) 
bevordertt de bemoeizucht der Volksvertegenwoordiging met zijn werkkring door zijn zwakheid, en 
verhaaltt ze daarna op den Landvoogd. Het Opperbestuur over de kolonie berust, naar zijn gedragslijn 
tee oordeelen, thans bij de Staten-Generaal, die zijn lot in handen hebben, en naar wie hij, en in zijn 
gevolgg de Landvoogd, zich voegen moet, zoodat de Landvoogd van hem bevelen te vragen en terecht-
wijzigingenn te ontvangen heeft, als ware hij een employé van het Ministerie van Koloniën.377 

Vann Kesteren erkent de noodzaak van toezicht vanuit Nederland, maar daarbij is volgens hem zelfbe

perkingg nodig. Deze zelfbeperking neemt de vorm aan van 'een eisen van het gezond verstand: - Indië 

moett zooveel mogelijk bestuurd worden in Indië zelf.37' 

Inn 1888 stelt Brooshooft dat een gezonde ontwikkeling van Nederlands-Indië onder meer wordt 

belemmerdd door de uitoefening van regelgevende bevoegdheden over Nederlands-Indië, naast de kroon, 

'doorr eene Nederlandsche vertegenwoordiging, die, schoon dan ook samengesteld uit de meest achtens

waardigee en bekwame mannen des lands, de Indische belangen niet behoorlijk kan behartigen'.379 

Brooshooftt eist daarom 'gedeeltelijke wetgevende zelfstandigheid voor Indië'.380 Hij geeft niet aan wat 

hijj daarmee precies bedoelt, maar waarschijnlijk gaat het, in de woorden van De Louter, om 'eene 

wetgevendee macht in Ned-Indië zelf gevestigd en met medewerking der Indische maatschappij 

samengesteld,, waarop het leeuwendeel van het Staatsgezag zou overgaan'.381 Deze laatste schrijver 

gelooftt overigens niet in vrijwillige zelfbeperking van Nederlandse organen, hij verwacht meer van een 

regelingg bij wet die een dergelijke beperking oplegt De wetgever kan daarmee 'de zucht tot inmenging 

3744 Bake (1859), p. 16. 
3755 De Waal (1863), p. 342. 
3766 Van Kesteren (1879), p. 42. 
3777 Van Kesteren (1879), p. 54-5. 
3788 Van Kesteren (1879), p. 69. 
3799 Brooshooft (1888), p. I-B. 
it0it0 Brooshooft (1888), p. II. 
3411 De Louter (1888), p. 120. 
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(...)) beteugelen door de aanleiding te voorkomen, de gevolgen te regelen en alzoo de verantwoordelijk

heidd tot elke inmenging te versterken'.3*2 

Dee Louter benadrukt wel dat het streven naar zelfbestuur niet afdoet aan het feit dat Nederlands-

Indifii een kolonie is van Nederland, en dat dit feit een belangrijk gevolg heeft: 

Zoolangg Nederlandsch-Indie eene onderhoorigheid blijft van Nederland, is het ondenkbaar, dat de 
Kolonialee Regeering ophoudt onder de wettelijke macht der Nederlandsche Regeering te staan; en 
zoolangg de laatste rust in handen van Koning en Staten-Generaal, zullen deze in hun onderlinge 
verhoudingg ook het wettig oppergezag over den Gouverneur-Generaal behouden. Verandering in dien 
rechtstoestandd is niet mogelijk zonder opoffering van Nederlands koloniale heerschappij.3*3 

Ookk Van Deventer wijst er in 1901 op dat Nederlands-Indië, alle streven naar zelfbestuur ten spijt, een 

koloniee van Nederland blijft: 

Hoee men (...) ook de wetgeving en het bestuur over Indie" wenscht in te richten, zoolang Nederland 
bekleedd blijft met de souvereiniteit over Indie en zoolang Nederlands staatsvorm is die der constitutio
nee ll regeering met ministerieele verantwoordelijkheid (...) zoo lang zullen ook de vertegenwoordigers 
vann het nederlandsche volk de bevoegdheid hebben om op de behartiging van Indie's belang toezicht 
tee houden, van die behartiging rekenschap te eischen en over dat belang te beslissen.384 

Dee Nederlandse soevereiniteit over Nederlands-Indië maakt een volledig zelfstandige positie voor de 

Indischee regelgever onmogelijk en enige invloed door Nederlandse organen op die regelgever onvermij

delijk.. Daarnaast maakt ze vaststelling van regelgeving voor Nederlands-Indië door organen in Neder

landd onvermijdelijk. 

Tenn slotte wordt hier gewezen op Hasselman, die anders dan de voorgaande twee schrijvers vrijwel 

uitsluitendd oog heeft voor het terugdringen van de bemoeienis van Nederland met Nederlands-Indië en 

nett als Van Kesteren grote waarde hecht aan zelfbeperking van Nederland. In 1910 spreekt hij over een 

ontwikkelingsprocess dat loopt van 'algeheele afhankelijkheid der kolonie' via 'zelfbeperking van het 

Moederland'' naar *- indien bereikbaar -( . . . ) wettelijke autonomie der kolonie'.385 Volgens Hasselman 

verkeertt Nederlands-Indie nog in de eerste fase van dit proces: de 'bemoeienis van Opperbestuur en 

Volksvertegenwoordigerr strekt zich nog steeds uit tot de details (...) der koloniale huishouding'.386 Om 

tee onderzoeken of Nederlands-Indiê vatbaar is voor zelfbestuur moet Nederland aan zelfbeperking 

doen,, en moet meer in het bijzonder 'de Nederlandsche volksvertegenwoordiging (...) beginnen met 

loslatingg van het leerstuk der onmisbaarheid van nare inmenging'.317 Alleen zo kan de kolonie worden 

opgevoedd tot hogere zelfstandigheid. 

3822 De Louter (1888), p. 129. 
3833 De Louter (1888), p. 128. 
3844 C. Th. van Deventer (1901), p. 39. 
3,55 Hasselman, p. 287. Hasselman is een van de weinige tijdgenoten die eerder spreken over autonomie dan 

overr zelfbestuur. 
3844 Hasselman, p. 288. 
3877 Hasselman, p. 290. 
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Uitt het bovenstaande blijkt dat het verlangen naar zelfbestuur een vast element vormt van het Neder

landsee koloniale denken. Uit het bovenstaande blijkt echter nog niet dat dit verlangen geleidelijk een 

enigszinss andere vorm aanneemt: de gedachte dat zelfbestuur niet slechte moet zijn weggelegd voor een 

autocratischee Indische regering, maar dat de bevolking van Nederlands-Indië, met name ook de inheem

see bevolking, moet worden betrokken bij het zelfbestuur wordt in de loop van de negentiende eeuw 

steedss belangrijker. Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van veranderingen in het Nederlandse 

kolonialee denken na 1850 over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië, veranderingen die 

uitmondenn in de ethische richting en de ethische politiek. 

b.b. Veranderende opvattingen over de verhouding Nederland - Nederlands-Indië 

Hieronderr zal eerst worden aangegeven wat de opvattingen over deze verhouding zijn rond 1850. 

Vervolgenss zal worden aangegeven hoe na 1850 deze opvattingen geleidelijk veranderen. Ten slotte 

zullenn de ethische richting en de ethische politiek kort worden besproken. 

b.b. 1 Opvattingen rond 1850 

Inn de vorige twee hoofdstukken is gebleken dat vanaf het eind van de achttiende eeuw het Nederlandse 

denkenn over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië gekenmerkt wordt door twee 

opvattingen.. Enerzijds moet Nederland profijt trekken van het bezit van Nederlands-Indië, anderzijds 

heeftt Nederland een zorgplicht jegens de inheemse bevolking en moet het daarom de welvaart en het 

geestelijkk welzijn van die bevolking vergroten. Hoewel deze opvattingen moeilijk lijken te verenigen, is 

menn vrij algemeen van mening dat ze heel goed tegelijkertijd te verwezenlijken zijn. 

Rondd 1850 is in bovenstaand koloniaal gedachtegoed nog maar weinig veranderd. Zo stek het Tweede-

Kamerlidd De Monchy tijdens de totstandkoming van de Grondwet van 1848 dat de koloniën 'eene bron 

vann welvaart [zijn] voor ons land'; daarnaast is in de koloniën 'eene overgroote bevolking aanwezig 

(...),, wier belangen door ons moeten worden behartigd'.3" 

Tijdenss de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 is het niet veel anders. In de 

memoriee van toelichting bij het eerste ontwerp-regeringsreglement stelt de regering dat er als voorheen 

voorr moet worden gezorgd 

dat,, in de eerste plaats, het Nederlandsche gezag door vreedzame middelen in dat wingewest zal 
kunnenn gehandhaafd worden, en dat, ten andere, behoudens de welvaart der inheemsche bevolking, 
datt wingewest aan Nederland zal blijven verschaffen de stoffelijke voordeden, die het doel waren der 

"** Handelingen 1847-1848, deel II, p. 249-50. Zie Handelingen 1847-1848, deel lil, p. 345, voor soortgelijke 
opmerkingenn van de tijdelijke minister van koloniën De Rijk. 
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verovering. . 

Dezee opmerking vermeldt de welvaart van de inheemse bevolking, maar niet haar geestelijk welzijn, en 

roeptt daarom in het voorlopig verslag bezwaren op bij een aantal Tweede-Kamerleden. Misschien in 

reactiee hierop stelt de regering in de memorie van antwoord bij het derde ontwerp-regeringsreglement 

datt haar stelsel 'zoodanig zij (...) dat, behoudens de welvaart en geleidelijke ontwikkeling der inheem-

schee bevolking, Nederlandsch Indie aan den moederstaat blijve verschaffen de stoffelijke voordeelen, 

diee geacht kunnen worden het doel der vestiging te zijn',390 zodat de welzijnscomponent als vanouds in 

hett regeringsstandpunt is opgenomen. 

Err is meer kritiek op het regeringsstandpunt over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-

Indiê.. In het voorlopig verslag over het eerste ontwerp-regeringsreglement stellen andere Tweede-

Kamerledenn dat materiële voordelen geen hoofddoel voor Nederland mogen zijn: 

Nederlandd (...) moet Indie beschouwen, als bestemd om door de stoffelijke en zedelijke krachten van 
hett moederland vooruitgebracht te worden op de baan der beschaving. Bevordering van de verstande
lijkee en zedelijke ontwikkeling der inlandsche bevolking moet dus hoofddoel zijn.391 

Well voegen deze leden hieraan toe 'dat eene geheele omkeering der bestaande instellingen in Indie 

geenszinss bedoeld werd'.392 

Dezee opvatting, die van de koloniale oppositie in de Tweede Kamer, wordt tijdens de mondelinge 

beraadslagingenn verwoord door Van Hoëvell, de leider van die oppositie. Van Hoëvell benadrukt dat de 

kolonialee oppositie niet verlangt dat Nederland geen directe voordelen meer heeft van Nederlands-

Indië.. Maar de leden van de koloniale oppositie 

willenn niet behoudens, maar door de welvaart van de Indische bevolking de stoffelijke voordeelen van 
Nederlandd bevorderen: eerst die welvaart en dan de voordeelen. Wij willen, zonder uitputting en voor 
langenn duur trachten de kolonie te behouden, nuttig en voordeelig te doen zijn voor het moederland. 

Dezee opmerking toont dat er tussen de regeringsopvatting en Van Hoevells opvatting eerder een 

gradueell dan een wezenlijk verschil is. De vooronderstelling is gelijk: Nederlands-Indië moet voordelen 

blijvenn verschaffen aan Nederland, maar daarbij mogen de welvaart en het welzijn van de inheemse 

bevolkingg niet uit het oog worden verloren. Het verschil tussen beide opvattingen ligt alleen in het 

belangg dat wordt toegekend aan elk van de twee elementen van de vooronderstelling. 

Hett rond 1850 gebruikelijke standpunt over staatkundige rechten voor de inheemse bevolking is onder 

meerr geformuleerd tijdens de algemene beraadslagingen over het Regeringsreglement van 1854. Zo 

Keuchenius,, deel II, p. 2. 
Keuchenius,, deel II, p. 476. 
Keuchenius,, deel II, p. 38. 
Keuchenius,, deel II, p. 39. 
Keuchenius,, deel III, p. 37. 
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steltt het Tweede-Kamerlid Baud tijdens die beraadslagingen dat Nederlands-Indie een land is 'waar de 

mede-regeringg van het volk is en waarschijnlijk wel altoos zal blijven uitgesloten'.39* Het Tweede-

Kamerlidd Van Gohstein spreekt zich tijdens diezelfde beraadslagingen uit tegen de toekenning van 

politiekee rechten aan de inheemse bevolking van Nederlands-Indie: 

Dee ingezetenen dier streken zijn, bet is bekend, niet vatbaar voor eene zelfregcering; zij kunnen niet 
wordenn geroepen tot deelneming aan het bestuur noch tot het uitoefenen van eenigen invloed daarop. 
Staatkundigenn regten kunnen dien ten gevolge hun niet worden verleend.393 

Hett standpunt van Baud en Van Goltstein wordt tijdens de algemene beraadslagingen in de Tweede 

Kamerr niet bekritiseerd. 

AII met al leveren de discussies tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 geen 

nieuwee uitgangspunten op. Toch valt er rond 1850 ook een ander element te ontwaren in het Neder

landsee koloniale denken. Zo is er de al eerder genoemde Proeve uit 1850 van Van Swieten, een voor

maligg secretaris-generaal bij het ministerie van koloniën. In de inleiding ervan stelt Van Swieten: 

Ookk Indie" hopen en vertrouwen wij zal eenmaal vrij zijn; niet door geweldadige afscheuring, maar 
doorr eenen zachten overgang van afhankelijkheid tot maatschappelijke aanverwantschap; - aan 
Nederlandd verbonden door gemeenschappelijk belang, door liefde en erkentelijkheid, gelijk een 
mondigg geworden pupil aan eenen zorgzamen en liefderijken voogd, die zijnen kweekeling in kennis 
enn beschaving opgevoed hebbende, hem aandeel in zijne zaken geeft. Daartoe moeten wij het leiden 
doorr er nijverheid, behoeften, beschaving en kennis te ontwikkelen; door het in 't genot te stellen van 
eenn welwillend bestuur. Daartoe behoort voor het oogenblik onze leus te zijn: alles voor, niets door 
Indiö;; tot dat het, op eenen hoogeren trap van algemeene ontwikkeling gebracht zijnde, voor meerdere 
vrijheidd vatbaar zal wezen.396 

Inn het verlengde hiervan merkt Van Swieten over de inheemse bevolking op: 

zonderr de emancipatie bij deze laatsten misdadig tegen te werken, behooren wij geene begeerten in 
henn op te wekken, alvorens zij inderdaad rijp zijn voor een hooger genot.397 

Enn in de brochure zelf maant hij Nederland en de Nederlanders in Nederlands-Indie*: 

verbeterr de Indische maatschappij op eene geleidelijke wijze maar niet door schokken, beschaaf er de 
opvoeding,, verhoog de zedelijkheid, vermeerder er de kennis, alvorens gij haar spreekt (...) van 
staalkundigee regten.391 

Zoalss wel vaker wordt hier gesproken over de Nederlandse plicht tot zorg voor het welzijn en de 

welvaartt van de inheemse bevolking. Nederland moet immers in Nederlands-Indie' nijverheid, behoef

ten,, beschaving en kennis ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats in het kader van een verlicht 

despotismee ('alles voor, niets door Indië'), dat volgens Van Swieten het enig juiste stelsel is zolang de 

3944 Keuchenius, deel III, p. 1-2. 
3933 Keuchenius, deel III, p. 60. 
mm Van Swieten, p. in. 
3977 Van Swieten, p. IV. 
39ii Van Swieten, p. 56. 
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inheemsee bevolking nog onvoldoende ontwikkeld is. 

Uiteindelijkk zal ze echter uitmonden, en dit is een ander standpunt dan rond 1850 gebruikelijk, in 

eenn situatie waarin Nederlands-Indië vrij zal zijn en de Indische maatschappij, waarmee Van Swieten 

doeltt op de inheemse bevolking, staatkundige rechten zal hebben. Wel meent Van Swieten dat er in die 

nieuwee situatie een nauwe band zal blijven bestaan tussen Nederlands-Indië en Nederland. Verder 

noemtt hij geen termijn waarbinnen de nieuwe situatie verwezenlijkt zal zijn. Van Swietens opvatting 

lijktt tot op zekere hoogte verwant aan een latere stroming in het Nederlandse koloniale denken. Het 

ontstaann van die stroming, de ethische richting, zal hieronder worden behandeld.399 

b.2b.2 Veranderende opvattingen na 1850 

Rondd 1850 is de heersende opvatting over de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië een combi

natiee van de profijt- en de zorggedachte, en wordt aan staatkundige rechten voor de inheemse bevolking 

niett of nauwelijks gedacht. In het Nederlandse koloniale denken van de periode na 1850 verdwijnt de 

profijtgedachtee naar de achtergrond, blijft de zorggedachte een prominente rol spelen, en wordt de rond 

18500 al bestaande gedachte aan een zelfstandiger positie voor de gouverneur-generaal - oftewel de 

gedachtee aan zelfbestuur voor Nederlands-Indië • verbonden met de gedachte dat de bevolking van 

Nederlands-Indiee bij dit zelfbestuur moet worden betrokken. 

HetHet naar de achtergrond verdwijnen van de profijtgedachte 

Voorafgaandd aan de behandeling van deze ontwikkeling moet erop worden gewezen dat de profijtge

dachtee nooit helemaal verdwijnt uit het Nederlandse koloniale denken en het Nederlandse beleid tot aan 

hett de facto einde van Nederlands-Indië in 1942 mede is blijven bepalen. In het onderstaande zal aan 

ditt feit geen aandacht meer worden besteed. 

Eenn vrij vroeg voorbeeld van kritiek op de profijtgedachte is te vinden in een artikel van Fruin uit 1865. 

Hett Nederlandse volk kan volgens hem als 'christen-volk (...) niet anders souverein wezen dan met alle 

rechtenn en verplichtingen, die de christelijke wijsbegeerte onzer dagen aan de souvereiniteit ver

bindt'.4000 Dit betekent met name dat wij Nederlanders 

alss westersch souverein, van Indië niet mogen vorderen al wat ons goeddunkt: wij moeten vorderen 
zooo veel wij behoeven om onzen plicht van souverein te vervullen; daar boven mogen wij niets vragen, 
nietss nemen. 

3999 Kenmerkend voor de ethische richting is naast een streven naar ontwikkeling van de inheemse bevolking 
enn naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië mede voor en door de inheemse bevolking, ook een duidelijke 
afkeuringg van de opvatting dat Nederland profijt mag trekken van Nederlands-Indië. Bij Van Swieten is van dat 
laatstee geen sprake, zodat zijn brochure slechts 'tot op zekere hoogte' verwant is aan de ethische richting. 

4000 Fruin, p. 32. 
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Nederlandd mag het batig saldo dat Nederlands-Indië oplevert niet in zijn geheel aan zich toe-eigenen 

'alss of het vanzelf sprak, dat al wat Indië overhoudt aan ons toebehoort'. Zo'n vanzelfsprekendheid 

'berustt op niets dan misverstand'. Alles wat Nederlands-Indië overhoudt nadat Nederland het geldbe

dragg heeft ontvangen waarmee het zijn plicht als soeverein kan vervullen 'behoort aan Indiê, niet aan 

ons'.*311 Fruin bekritiseert dan ook de 'staatslieden van alle partijen, de liberalen zoowel als de conserva

tieven',, die 'bij de discussion over het beheer van Indie altijd uitgaan van de onderstelling (...) dat het 

batigg saldo van Indie1 noodzakelijk vloeien moet in de schatkist van Nederland'.402 

Eenn soortgelijke veroordeling van de profijtgedachte, misschien iets sterker geformuleerd, is te vinden 

inn een brochure uit 1869 van Des Amorie van der Hoeven. Volgens hem neigen conservatieven en 

koloniaal-liberalenn ertoe om 'alle hervormingen in Indië te toetsen aan de behoeften der Nederlandsche 

schatkist'.4011 De Indisch-radicalen, waartoe Des Amorie van der Hoeven ook zelf behoort, zien daaren

tegenn 'het trekken van batige saldo 's uit Indië als een onrechtmatige daacT.40*  Dit is het gevolg van hun 

uitgangspuntt 'dat tot de grondslag onzer heerschappij in Indië gesteld worde: de rechtvaardigheid' .4W 

Enkelee jaren later, in 1872, verschijnt een artikel van Wijnmalen over de christelijk-historische, 

oftewell antirevolutionaire richting en haar koloniale staatkunde.406 In dat artikel spreekt hij de wens uit 

naarr een koloniaal programma van deze richting. In dat programma 'behoort de antirevolutionair eene 

politiekk te wraken, waarbij wordt gehandhaafd dat juist het éénige, wat in onzen tijd het bezit van 

koloniënn nog (...) kan rechtvaardigen, de materiëele winst is, die zij opleveren aan het moederland'.407 

Weerr enkele jaren later wordt Wijnmalens wens verhoord. In 1878 wordt de Anti-revolutionaire 

partij,, de ARP, door Abraham Kuyper landelijk georganiseerd, en in 1879 verschijnt Kuypers Ons 

program,program, waarin hij de doelstellingen van de partij formuleert.408 Dit werk, hoofdzakelijk een herdruk 

vann eerder verschenen krantenartikelen, bevat een partijprogram van 21 artikelen dat tot 1916 niet zal 

wordenn gewijzigd. Het achttiende artikel gaat over de koloniën en luidt, voor zover van belang: 

Voorr zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, belijdt zij [= de antirevolutionaire richting] dat de 

4011 Fruin, p. 35. 
4022 Fruin, p. 37. 
4033 Des Amorie van der Hoeven (1869), p. 10. 
4044 Des Amorie van der Hoeven (1869), p. 13. 
405405 Des Amorie van der Hoeven (1869), p. 8. 
4066 In deze tijd worden de termen christelijk-historisch en antirevolutionair door elkaar gebruikt. Zie Kuyper 

(1879),, p. 27 waar hij stelt 'dat "Antirevolutionair" en "Christelijk-historisch" woorden van bijna gelijke 
beteekeniss zijn, en dat het onbekendheid met den zin dezer termen verraadt, indien met voorwendt wèl 
"Christelijk-historisch"" te willen heeten, maar niet "Antirevolutionair"'. 

4077 Wijnmalen, p. 333. 
4011 Abraham Kuyper (1837-1920) is predikant te Beesd (1863), Utrecht (1867) en Amsterdam (1870). Vanaf 

18722 is hij hoofdredacteur van het door hem opgerichte antirevolutionaire dagblad De Standaard. Later is hij 
onderr meer Tweede-Kamerlid (1874-1877; 1894-1901; 1908-1912) en premier (1901-1905). 
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baatzuchtigee neiging van onze staatkunde, om de koloniën voor de kas van den staat of van den 
particulierr te exploiteren, dient plaats te maken voor een staatkunde van zedelijke verplichting (...).409 

Hett is een duidelijke stellingname tegen het profijtbeginsel, opgenomen in het programma van een 

politiekee partij, en als zodanig van belang omdat het toont dat dit beginsel terrein begint te verliezen in 

dee politiek. In later jaren zullen ook andere politieke partijen zich tegen het profijtbeginsel uitspreken. 

Gewezenn wordt hier slechts op het door Van Kol in 1901 geschreven koloniale programma voor de in 

18944 opgerichte sociaal-democratische arbeiderspartij, de SDAP. Eén van de grondbeginselen van dit 

programmaa luidt: 'Het baatzuchtig beheer en de kapitalistische exploitatie onzer koloniën moet plaats 

makenn voor een staatkunde van zedelijke verantwoordelijkheid.'410 

Hoewell  misschien niet iedereen het eens zal zijn met de nadruk op de kapitalistische aard van de 

exploitatie,, wordt toch de afkeuring van de exploitatie- of profijtgedachte in 1901 in brede kring 

gedeeld.. Het doet Van Deventer in datzelfde jaar opmerken dat 'de vraag of de koloniën ten bate van 

hett moederland moeten worden geëxploiteerd of om hun zelfswil behooren te worden bestuurd, (...) in 

laatstgenoemdenn zin beslist is'.411 

DeDe handhaving van de zorggedachte 

Anderss dan de profijtgedachte blijf t de zorggedachte, oftewel de opvatting dat Nederland zorg moet 

dragenn voor het materieel en geestelijk welzijn van de inheemse bevolking, ook na 1850 een brede 

aanhangg vinden. Zo heeft s' Jacob, die een vrij conservatieve opvatting heeft over de verhouding tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië, het in 1863 over de plicht die Nederland heeft om 'door de stichting 

vann deugdelijke sociale instellingen en wetten de algemeene ontwikkeling te bevorderen*.412 Een 

vooruitstrevenderr schrijver als Wijnmalen benadrukt in 1872 eveneens de plicht die Nederland ten 

opzichtee van de inheemse bevolking heeft tot 'wegneming van alles wat belemmert, bevordering van 

alless wat leidt tot voortdurende verbetering van zedelijk geluk en stoffelijke welvaart'.413 En de door de 

ARPP beleden staatkunde van zedelijke verplichting waarover Ons program in 1879 spreekt wordt door 

Kuyperr nader omschreven als een stelsel van voogdij waarin Nederland de plicht heeft om de inheemse 

bevolkingg 'zedelijk op te voeden'.414 

Inn later jaren is het niet anders. Zo stelt Van Nunen in 1897 dat het 

einddoell  van ons streven op koloniaal terrein (...) altoos [moet] zijn om de onder ons gezag staande 

4099 Kuyper (1879), p. 5. 
4100 Van Kol, p. 199. 
4111 Van Beresteyn, p. 542. 
4,2s'Jacob,p.21I. . 
41JJ Wijnmalen, p. 333. 
4144 Kuyper (1879), p. 964. Volgens Locher-Scholten (1981), p. 184 is dit een eufemisme voor kerstenen. 
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bevolkingg (...) meer en meer te beschaven, te ontwikkelen en tot hoogere welvaart te brengen. 

Ookk in wetenschappelijke werken wordt soms melding gemaakt van de zorgplicht die Nederland heeft 

jegenss Nederlands-Indië. Gewezen kan worden op Grashuis' De staatsinstellingen van Nederlandsch-

IndiëIndië uit 1898, een artikelsgewijs commentaar op het Regeringsreglement van 1854. Aan het eind van 

zijnn boek komt Grashuis (nogmaals) te spreken over de eed die de gouverneur-generaal aflegt aan het 

beginn van zijn ambtsperiode. Grashuis stelt dat wanneer in die eed wordt gesproken over het bevorde

renn van de welvaart van Nederlands-Indië, daarmee 

niett louter stoffelijke welvaart bedoeld wordt, maar tevens bevordering van het verstandelijk en 
zedelijkzedelijk welzijn der Inlanders. Deze zijn als een kostelijk pand toebetrouwd aan de zorg van Neder
land,, en het Moederland is verplicht beschaving in eiken zin des woords te bevorderen en te beharti
gen.. De kleine natie, die bewind voert over tientallen van millioenen, is geroepen om de bruine 
broederss op te heffen uit den staat van achterlijkheid, waarin zij nog verkeeren, en hen te leiden op den 
wegg van vooruitgang, zoowel in stoffelijken als in zedelijken zin.416 

Tenn slotte wordt hier gewezen op de sociaal-democraat Van Kol. Deze spreekt in 1901 in het door hem 

geschrevenn koloniale programma voor de SDAP over een staatkunde van zedelijke verantwoordelijk

heid,, en werkt dit nader uit in zijn opmerking dat het bezit van koloniën alleen dan te verdedigen is 

zooo lang wij door onze hogere beschaving het welzijn der inlanders kunnen bevorderen, hun lot zullen 
verbeteren,, hen opheffen tot een hooger zedelijk standpunt: in één woord hunne stoffelijke, zedelijke 
enn geestelijke evolutie zullen begunstigen en verhaasten.417 

Nederlandd heeft volgens Van Kol een zware schuld te delgen in Nederlands-Indië, en het bezit van 

koloniënn is dan ook 'geen lust meer, maar een zwaaren last door de historie ons op de schouder gelegd'. 

Nederlandd is de voogd geworden van de inheemsen, 'wier lot in onze hand is gesteld'.4" 

DeDe opkomst van de gedachte aan zelfbestuur mede voor en door de bevolking 

Allereerstt moet worden opgemerkt dat de gedachte aan zelfbestuur met daarin een rol voor de (inheem

se)) bevolking in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw zeker niet algemeen wordt 

aangehangen.. Zo erkent s'Jacob in 1863 dat de Nederlandse heerschappij over Nederlands-Indië niet 

gebaseerdd is op het recht maar op 'haar feitelijk bestaan', en dat de positie van het Nederlandse bewind 

aldaarr 'onnatuurlijk' is.419 Toch wil hij die heerschappij niet beëindigen, en is hij tegen de opleiding 

vann de Nederlandse 'koloniale bezittingen tot zelfbesturende staten*.420 Hij vindt 

datt belangelooze opleiding tot onafhankelijkheid niet kan zijn het voorname streven eener overheer-

4iïï Van Nunen, p. 803. 
4.66 Grashuis (1898), p. 218. 
4.77 Van Kol, p. 199. 
4.88 Van Kol, p. 215. 
4.99 s'Jacob, p. 204. 
4200 s'Jacob, p. 214. 
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schendee regering in eene staatsbezitting, omdat het doel der overheersching zelve en de taak van het 
overheerschendd bewind zich daartegen verzetten.421 

Bovendienn zal volgens s'Jacob een onbevooroordeelde waarnemer van de inheemse bevolking erken-

nenn 'dat de kwestie omtrent zelfstandigheid en zelfbestuur welligt na eeuwen een onderwerp van 

besprekingg zal kunnen uitmaken, maar mans wegens den geheel kinderlijken staat der bevolking nog op 

oneindigg verren afstand ligt'.422 

Vann een lossere band tussen Nederland en Nederlands-Indië wil Van Assen in 1879 voor het 

ogenblikk evenmin weten. In zijn brochure Geen zelfregeering in Indië! acht hij zelfbestuur 'in Indië 

nochh wenschelijk noch mogelijk'.423 Wel is hij even verder in de brochure minder stellig als hij opmerkt 

datt het 'verschiet op zelfregeering in Indië (...) nog een zóó ver verschiet [is], dat wij het niet anders 

dann onder de voorloopige onmogelijkheden kunnen opnemen en rangschikken'.424 Zelfbestuur is 

misschienn niet onbereikbaar, maar hoogstens iets voor de verre toekomst. 

Err zijn ook schrijvers die zich onomwonden uitspreken vóór zelfbestuur of soms zelfs onafhankelijk-

heidd voor Nederlands-Indië. Zo stelt de al genoemde Des Amorie van der Hoeven in 1862 en nog 

duidelijkerr in 1869 dat 'het einddoel der Nederlandsche heerschappij over Indië moet zijn om Indië op 

tete leiden tot onafhankelijkheid*.42S Het is niet de bedoeling de band tussen Nederland en Nederlands-

Indiëë snel te verbreken. Volgens Des Amorie van der Hoeven is 'het zeer wenschelijk voor Nederland 

enn Ned. Indië beide dat de vereeniging, mits gegrond op regt en daaruit voortvloeijende harmonie van 

belangen,, nog gedurende eeuwen zou blijven bestaan'.426 Als het eenmaal zover is dat de band wordt 

verbroken,, dan moet Nederland er in ieder geval voor hebben gezorgd 

jegenss Indië een werk van opvoeding en beschaving te hebben volbragt. De inboorlingen van den 
Indischenn Archipel moeten dan aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt in de geschiktheid om zich-
zelvee te regeren, en het groote voorregt der nationale onafhankelijkheid meer waardig geworden 
zijn.427 7 

Hierr wordt de zorggedachte verbonden met de gedachte dat Nederland Nederlands-Indië moet opleiden 

tott onafhankelijkheid. De zorg voor het geestelijk welzijn van de inheemsen houdt ook in het opleiden 

tott het zichzelf in onafhankelijkheid regeren. Daarbij gaat het om een opleiding die Des Amorie van der 

Hoevenn het liefst over vele eeuwen zou willen uitspreiden. Wel is hij reëel genoeg om te beseffen dat 

s'Jacob,, p. 217. 
s'Jacob.p.217-8. . 
Vann Assen, p. 6. 
Vann Assen, p. 8. 
Dess Amorie van der Hoeven (1869), p. 24. Zie ook Des Amorie van der Hoeven (1862), p. 845. 
Dess Amorie van der Hoeven (1869), p. 25. 
Dess Amorie van der Hoeven (1869), p. 25-6. 
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hett ook sneller afgelopen kan zijn met de Nederlandse rol in Nederlands-Indië.42* 

Hett voogdijstelsel uit 1879 van Kuyper en de ARP, dat al is genoemd bij de bespreking van de 

zorggedachte,, behelst niet alleen een zorgplicht Het behelst ook de verplichting voor de Nederlandse 

voogdd ten opzichte van het inheemse pleegkind 'om het in de toekomst, zoo God dit wil, het innemen 

vann zelfstandiger positie mogelijk te maken'.429 Zoals Kuypers veroordeling van het profijtbeginsel een 

tekenn is dat dit beginsel in de politiek terrein verliest, zo is zijn uitspraak over de zelfstandiger positie 

voorr de inheemse bevolking een teken dat de gedachte aan zelfbestuur, mede door de inheemse bevol

king,, steviger voet aan de grond krijgt in de Nederlandse politiek. 

Inn later jaren zullen ook andere politieke partijen zich positief uitspreken over de gedachte aan 

zelfbestuurr met daarin een rol voor de inheemse bevolking. Zo stelt Van Kol in 1901 in het door hem 

geschrevenn koloniale programma van de SDAP dat Nederland de 'inlander door wijze en onbaatzuchti

gee voogdij' moet 'opvoeden tot Zelfbestuur', en het inheemse 'kind [moet] opvoeden tot een man'.430 

En,, zo vervolgt hij 

eenmaall man geworden, zal de Inlander onzer Oost-Indische koloniën op eigen beenen kunnen staan, 
dee volwassene zal geen steun meer noodig hebben, de rijp gevallen vrucht zal afvallen van den boom. 
Dan,, maar ook eerst dan, is het uur zijner volledige autonomie geslagen, dan is onze tijd voorbij, onze 
taakk volbracht, dan hebben wij vervuld een plicht, een zending ...,43i 

Tenn slotte wordt hier gewezen op de journalist Brooshooft, die zonder zich daarbij aan een termijn te 

bindenn in 1901 stelt dat zelfbestuur de richting is 'die alle overzeesche koloniën of rijksdeelen te 

eenigerr tijd goed- of kwaadschiks zullen inslaan'.432 

Opp s'Jacobs en Van Assens opmerkingen na getuigen bovenstaande opmerkingen van een streven naar 

eenn andere relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië. Bij dit streven kunnen wel kanttekeningen 

wordenn gezet. Zo wordt zelden gesproken over onafhankelijkheid, en veel vaker over zelfbestuur voor 

Nederlands-Indië.. Verder wordt de termijn waarbinnen een andere relatie tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë - welke vorm die ook aanneemt - tot stand moet komen in het midden gelaten of zeer 

ruimm genomen. Zo spreekt Kuyper over een andere relatie die 'in de toekomst' tot stand moet komen, 

enn heeft Des Amorie van der Hoeven het over een opleidingsproces van vele eeuwen. Men wil een 

anderee relatie, maar wil meestal ook dat er in die relatie een band tussen Nederland en Nederlands-Indië 

blijftt bestaan, en gelooft niet dat de veranderde relatie op korte termijn zal ontstaan. Het zijn zelfbeper

kingenn in het Nederlandse koloniale denken die in 1850 al bij Van Swieten te vinden zijn en waarvan 

Ziee Des Amorie van der Hoeven (1869), p. 25. 
Kuyperr (1879), p. 964. 
Vann Kol, p. 215. 
Vann Kol, p. 215. 
Brooshooftt (1901), p. 19. 
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ookk rond 1900 in de hieronder kort te behandelen ethische richting en ethische politiek maar zelden zal 

wordenn afgestapt.433 

b.3b.3 Ethische richting, ethici en ethische politiek 

Dee zojuist geschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat er rond 1900 een richting in het Nederlandse 

kolonialee denken bestaat die de profijtgedachte afwijst, en groot belang hecht aan het vergroten van het 

geestelijkee en materiële welzijn van de inheemse bevolking en aan het op den duur toekennen van 

zelfbestuurr aan Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indië.4344 Deze richting wordt hierna, zoals in de literatuur gebruikelijk, de ethische richting 

genoemd.. Haar vertegenwoordigers, zoals de al genoemde Brooshooft, Van Deventer en Van Kol, 

wordenn ethici genoemd. De term 'ethische richting' is afkomstig uit een brochure uit 1901 van Broos-

hooft,, De ethische koers in de koloniale politiek, waarin hij 'het veld winnen (...) der ethische richting 

inn de Nederlandsche koloniale staatkunde' bespreekt.433 

Centralee geschriften van de ethische richting zijn, naast Brooshoofts brochure uit 1901 en Van Kols 

kolonialee programma uit datzelfde jaar, enkele artikelen van Van Deventer, zoals Een eereschuld uit 

1899.. De ethische richting is aanvankelijk vooral een stroming in het Nederlandse koloniale denken, 

maarr gaat vanaf 1901 ook een belangrijke rol spelen in het Nederlandse koloniale beleid. Dit koloniale 

beleidd dat onder invloed staat van de ethische richting wordt ethische politiek genoemd. Ook deze term 

iss ontleend aan Brooshoofts brochure uit 1901, waarin hij het heeft over 'ethische koloniale politiek'.436 

Dee denkbeelden van de ethische richting gaan vanaf 1901 een belangrijke rol spelen in het Nederlandse 

kolonialee beleid omdat in dat jaar een confessioneel kabinet optreedt onder leiding van Kuyper. Het 

optredenn van dit kabinet leidt tot de volgende bekende passage in de troonrede van 1901: 

Alss Christelijke Mogendheid is Nederland verplicht in den Indischen Archipel (...) geheel het regee-
ringsbeleidd te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een 

4333 Zie ook Locher-Scholten (1981), p. 184. 
4344 Locher-Scholten heeft erop gewezen dat een sterke neiging tot geestelijke (zedelijke) verheffing rond 1900 

niett alleen op koloniaal terrein naar voren komt Er was sprake van een morele preoccupatie op tal van terreinen. 
Zoo streefde men rond 1900 naar zedelijke verheffing van de arbeider en van de vrouw, en naar beteugeling van 
dee prostitutie. Ook op buitenlands terrein was een morele preoccupatie zichtbaar. Zie Locher-Scholten (1981), p. 
177-81.. De ethische richting bouwt niet alleen voort op een koloniale traditie, maar is ook onderdeel van een 
brederee beweging. Die bredere beweging zal hier niet worden behandeld. 

4355 Brooshooft (1901), p. 6. 
4366 Brooshooft (1901), p. 7. Dit onderscheid tussen ethische richting en ethische politiek is gebaseerd op 

Locher-Scholtenn (1981), p. 181 waar wordt onderscheiden tussen ethici en ethische politiek. Locher-Scholten 
wijstt erop dat ethici in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw nauw betrokken waren bij het gevoerde 
beleidd (de ethische politiek), maar dat dit beleid ook is bepaald door Van Heutsz en Colijn, die zich niet graag 
zagenn ingedeeld bij de ethici. Er is een zeker verschil tussen ethici en ethische politiek, en het politieke beleid 
valtt dan ook niet volledig samen met de toonaangevende (denk-)stroming. In aansluiting daarop wordt hier 
onderscheidenn tussen de denkstroming (de ethische richting) en hett beleid (de ethische politiek). 
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zedelijkee roeping heeft te vervullen.437 

Dee door Kuyper sinds 1879 voorgestane gedachte van een zedelijke roeping, en de verdere uitwerking 

vann deze gedachte in de ethische richting, worden hiermee uitgangspunt voor het door Nederland in 

Nederlands-Indiëë te voeren beleid, de ethische politiek. 

Nuu is 'ethische politiek' een problematische term. In de wetenschappelijke literatuur is er geen 

consensuss over de precieze inhoud van de ethische politiek. Meestal laat men er in ieder geval de twee 

zojuistt genoemde elementen van de ethische richting onder vallen: 

1)) zorg voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de inheemse bevolking; 

2)) het op den duur toekennen van zelfbestuur aan Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en 

doorr de inheemse bevolking van Nederlands-Indië.43* 

Somss laat men echter ook de Nederlandse expansie in de buitengewesten aan het eind van de negen

tiendee en het begin van de twintigste eeuw, eerder omschreven als een Nederlandse variant op het 

modernee imperialisme, onder de ethische politiek vallen.439 

Err bestaat in de wetenschappelijke literatuur evenmin overeenstemming over de periodisering van 

dee ethische politiek. Over het beginjaar van de ethische politiek wordt getwist: vaak wordt 1901 gezien 

alss het beginjaar van de ethische politiek, maar ook andere beginjaren worden genoemd, zoals 1891 en 

1894.4400 Over het eindjaar van de ethische politiek bestaat evenmin overeenstemming: als eindjaar zijn 

onderr meer genoemd 1920,1930 en 1942.441 

Hett zou te ver voeren om de inhoud van de ethische politiek uitgebreid te behandelen. Met name hoeft, 

gezienn de doelstelling van deze publicatie, niet te worden bepaald of de Nederlandse expansie in de 

buitengewestenn wel of niet tot de ethische politiek gerekend moet worden, en hoeft niet te worden 

beschrevenn welke vormen de zorg voor het welzijn van de inheemse bevolking in de ethische politiek 

heeftt aangenomen. Van belang is hier slechts dat de ethische politiek streeft naar zelfbestuur voor 

Nederlands-Indiëë naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking. Er zijn dan ook 

verschillendee overheidsvoorstellen gedaan om dat streven te bevorderen. 

Overr de inhoud van dit streven hoeft na het voorgaande niet veel gezegd te worden. Er moeten 

4377 Van Raalte (1964), p. 194. 
4311 Zie bijvoorbeeld ENI, deel II, p. 419; Fumivall, p. 225-6, 229 en 264; Van Niel (I960), p. 9; Locher-

Scholtenn (1981), p. 201; Van den Doel (1996), p. 173; B. de Graaff, p. 198. 
439439 Zie bijvoorbeeld Fumivall, p. 236-7, Locher-Scholten (1981), p. 194 en 201, en B. de Graaff, p. 198. 
440440 Van Niel (1960), p. 32, Van den Doel (1996), p. 157 en B. de Graaff, p. 251 laten de ethische politiek in 

19011 beginnen. Volgens Fumivall, p. 229-30 en 233 begint de ethische politiek al in de jaren 1891-1894; en 
volgenss Locher-Scholten (1981), p. 201 begint de ethische politiek in 1894. 

4411 Van Niel (1960), p. 175 laat de ethische politiek in 1920 eindigen. Fumivall, p. 238 en 429 lijkt te 
bewerenn dat de ethische politiek eindigt in 1930. Locher-Scholten (1981), p. 206 noemt 1942 als eindjaar. 
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alleenn enkele opmerkingen worden gemaakt over de zinsnede 'naar westers model'. In de hierboven 

behandeldee opvattingen over zelfbestuur is de mening dat het westerse model gevolgd moet worden een 

verzwegenn vooronderstelling. Het bestaan van deze vooronderstelling blijkt in de eerste plaats uit later, 

inn paragraaf 4.3.2.3 te behandelen regeringsvoorstellen van begin twintigste eeuw, die in Nederlands-

Indiee een centraal vertegenwoordigend lichaam naar westerse snit willen instellen. Daarnaast is de 

vooronderstellingg geëxpliciteerd door twee ethici, zij het dat zij zich daarbij vooral richten op zelfbe

stuurr in Nederlands-Indiê* op decentraal niveau. Het gaat om Snouck Hurgronje en Van Deventer.442 

Hierbovenn is gebleken dat het uitgangspunt bij het streven naar zelfbestuur de opvatting is dat 

Nederlandd de inheemse bevolking moet opleiden om haar op zelfbestuur voor te bereiden. Snouck 

Hurgronjee en Van Deventer nu vinden dat die opleiding het volgen van westers onderwijs en het 

kennismakenn met de westerse cultuur en beschaving inhoudt. De westers opgeleide leden van de 

inheemsee bevolking moeten vervolgens een belangrijk aandeel krijgen in het koloniale bestuur over 

Nederlands-Indiê'' op decentraal niveau. Het geleidelijk betrekken van westers opgeleide leden van de 

inheemsee bevolking bij het koloniaal-westerse bestuur zal, zo kan in aansluiting op beider opvattingen 

wordenn geponeerd, de continuïteit van de westerse bestuursvorm garanderen ook als er in de toekomst 

sprakee zal van zelfbestuur op centraal niveau met medewerking van de inheemse bevolking. 

Snouckk Hurgronje en Van Deventer leggen in hun opvattingen wel andere accenten: waar Snouck 

Hurgronjee streeft naar associatie, streeft Van Deventer naar assimilatie. Snouck Hurgronje vindt dat de 

opleidingg van de inheemse bevolking behelst dat de hogere groepen van de inheemse (vooral Javaanse) 

maatschappijj westers worden geschoold. Die scholing hoeft er niet toe te leiden dat deze groepen de 

westersee cultuur volledig overnemen. Het is voldoende als de Javanen op hun eigen manier de westerse 

cultuurr in zich opnemen. Van Deventer wil dat de inheemse bevolking de westerse cultuur en bescha

vingg volledig in zich opneemt. Aanvankelijk richt ook Van Deventer zich daarbij op de hogere groepen 

vann de inheemse maatschappij; later - in 1915 - richt hij zich op de hele inheemse samenleving.443 

Zoalss het te ver zou voeren om de inhoud van de ethische politiek uitgebreid te behandelen, zo zou het 

ookk te ver voeren om te bepalen wanneer de ethische politiek precies is begonnen; al kan uit het 

bovenstaandee wel worden afgeleid dat 1901 er goede aanspraak op kan maken het beginjaar van de 

ethischee politiek te zijn. Van belang is slechts dat regeringsvoorstellen om het streven naar zelfbestuur 

tee bevorderen - in ieder geval waar het zelfbestuur op centraal niveau betreft - zijn gedaan in de eerste 

twintigg jaar van de twintigste eeuw, een periode waarin - zo wordt vrij algemeen aangenomen - de 

4422 Het gaat hier dus niet om zelfbestuur zoals dat eerder is gedefinieerd, namelijk als het nebben van een 
centralecentrale regering die inwendige aangelegenheden regelt met zo min mogelijk inmenging vanuit Nederland. 

4433 Zie Van den Doel (1994), p. 275-6 en 313, Locher-Schohen (1981), p. 184-5 en de in die werken genoem
dee literatuur. 
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ethischee politiek de heersende beleidsrichting is. 

Vann meer belang is om te bepalen wanneer de ethische politiek is geëindigd. Als namelijk de 

ethischee politiek vóór 1942 is opgehouden het uitgangspunt van het Nederlandse koloniale beleid te 

zijn,, heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor het overheidsstreven naar het toekennen van zelfbestuur 

aann Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking. Een dergelijke 

bepalingg zal in het volgende hoofdstuk worden gegeven. 

c.c. Evaluatie van het streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië 

Inn het licht van al het bovenstaande kan worden gesteld dat het streven naar zelfbestuur voor 

Nederlands-Indiè'' rond 1900 vier in vrij brede kring gedeelde uitgangspunten kent. Overigens zijn deze 

uitgangspuntenn eerder achteraf door mij uit teksten van tijdgenoten geëxtrapoleerd, dan door tijdgeno

tenn zelf expliciet geformuleerd. Hieronder zal worden aangegeven om welke uitgangspunten het gaat. 

Daarnaa zal worden aangegeven hoe twee van de uitgangspunten als zelfbeperkingen van het Nederland

see koloniale denken terug te vinden zijn in de ethische richting en de ethische politiek. 

c.c. 1 Uitgangspunten van het streven naar zelfbestuur 

•• Het eerste uitgangspunt: grotere zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering is nodig, hetzij via 
vrijwilligee zelfbeperking van Nederlandse organen, hetzij via een wettelijke regeling 

Invloedd vanuit Nederland op de Nederlands-Indische regering is onvermijdelijk, zo wordt door verschil

lendee schrijvers over zelfbestuur erkend.444 Wel is, zo vinden vrijwel alle schrijvers over het onderwerp, 

dezee invloed te groot De vraag is hoe ze kan worden beperkt en de Indische regelgever een grotere 

zelfstandigheidd kan worden gegeven. 

Eénn antwoord is vrijwillige zelfbeperking van Nederlandse organen. Zij moeten terughoudend zijn 

bijj de uitoefening van hun controlerende en beïnvloedende bevoegdheden en de Indische regelgever 

meerr ruimte laten. Het is een antwoord dat onder meer is geopperd in al behandelde geschriften van 

Vann Resteren uit 1879 en Hassehnan uit 1910. De vraag is wel of deze optie erg effectief is, gezien de 

verhoudingenn tussen de Staten-Generaal, de minister van koloniën en de gouverneur-generaal die met 

dee Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 in het leven zijn geroepen. 

Dezee verhoudingen impliceren dat de Staten-Generaal de regeringsdaden van de kroon en van de 

gouverneur-generaall kunnen bemvloeden, en dat de kroon de regeringsdaden van de gouverneur-

generaall kan bemvloeden. Voor de zelfstandigheid van de Indische regering betekent dit in de woorden 

vann De Louter hett volgende: 

Inn hoever het zelfstandig oordeel en de vrijheid van beweging van den Gouv.-Generaal wordt geëer
biedigd,, hangt af van den tijdelijken Minister van Koloniën, terwijl de houding van dezen grootendeels 

Ziee bijvoorbeeld De Louter (1888), p. 128-9 en C. Th. van Deventer (1901), p. 39. 
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wordtt bepaald door de meerdere of mindere zelfbeperking van de Staten-Generaal bij de uitoefening 
vann hun oppertoezicht over het koloniaal bestuur.443 

Cruciaall  is met andere woorden de houding van de Staten-Generaal. Bij een terughoudende opstelling 

hunnerzijds,, wordt een zelfstandiger positie voor de Indische regelgever mogelijk. Zeker is die zelf-

standigerr positie dan echter nog niet. Als de Staten-Generaal zich terughoudend opstellen, dan kan de 

kroonn via zijn bevelen de regeringsdaden van de gouverneur-generaal altijd nog beïnvloeden. Ook van 

dee kroon wordt in dit geval dus een terughoudende opstelling gevergd. 

Beidee organen kunnen de regeringsdaden van de Indische regering beïnvloeden en hebben, getuige 

dee voortdurende roep om grotere zelfstandigheid voor de Indische regering, de neiging om dat te doen. 

Dee kans dat de Staten-Generaal of de kroon op eigen initiatief en zonder dwang van wettelijke voor-

schriftenn van die neiging zullen afstappen lijk t klein. En zelfs als de Staten-Generaal en de kroon op 

eenn gegeven moment hun mogelijkheden tot beïnvloeding terughoudend zouden gebruiken, dan nog is 

err geen garantie dat dit in de toekomst zo zal blijven. De zelfstandiger positie van de Indische regering 

zouu daarmee afhankelijk zijn van welwillendheid van de Nederlandse organen. Vrijwillig e zelfbeper-

kingg lijk t daarom geen effectief middel om grotere zelfstandigheid voor de Indische regering te bewerk-

stelligen. . 

Eenn ander antwoord, beperking van de invloed van Nederlandse organen via een wettelijke regeling, 

lijk tt perspectiefrijker. Zoals eerder aangegeven heeft De Louter dit antwoord in 1888 geopperd.446 In 

eenn dergelijke regeling zou, zo kan in aanvulling op deze schrijver worden opgemerkt, onderscheid 

gemaaktt kunnen worden tussen inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië en niet-inwendige 

aangelegenhedenn die Nederland en Nederlands-Indië gezamenlijk aangaan. Dit zou kunnen gebeuren 

doorr een aantal zaken op te sommen die inwendige aangelegenheden zijn, en tot nader order ervan uit 

tee gaan dat de overige zaken dat niet zijn.447 Vervolgens zou op het terrein van regelgeving kunnen 

wordenn bepaald dat de regeling van inwendige aangelegenheden wordt overgelaten aan in Nederlands-

Indiëë gevestigde organen en slechts in nauwkeurig bepaalde gevallen is onderworpen aan (preventief of 

repressief)) toezicht van organen in Nederland. 

•• Het tweede uitgangspunt: grotere zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering vereist de instelling 
vann een controlerend en eventueel mede-regelend orgaan in Nederlands-Indie, bij voorkeur in de vorm van 
eenn vertegenwoordigend lichaam, gekozen door de bevolking van Nederlands-Indie 

Aannemendee dat beperking van de invloed vanuit Nederland gewenst is, gaat het tweede uitgangspunt 

4455 De Louter (1914), p. 211. 
4466 Zie De Louter (1888), p. 129. 
4477 Of omgekeerd door een aantal zaken op te sommen die niet-inwendige aangelegenheden zijn, en tot ander 

orderr ervan uit te gaan dat de overige zaken inwendige aangelegenheden zijn. 
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eenn rol spelen, dat samenhangt met de positie van de Indische regering in Nederlands-Indië zelf. Die 

regeringg wordt slechts gecontroleerd door organen in Nederland. De enkele beperking van de invloed 

vann de kroon en de Staten-Generaal zou leiden tot een situatie waarin een autocratische Indische 

regeringg tot op grote hoogte zijn gang kan gaan, zonder verantwoording af te hoeven leggen. Als wordt 

gestreefdd naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model is deze situatie niet acceptabel. 

Groteree zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering ten opzichte van Nederland vereist 

daaromm de invoering van een controlerend orgaan in Nederlands-Indië. In Van Deventers woorden: 

Will men aan Indië, als onderdeel van den Staat der Nederlanden, een tot dusver ongekende vrijheid 
vann beweging toekennen, men verzekere die vrijheid door een wettelijke regeling die de indische 
regeeringg werkzaam stelt onder een voor het publiek zichtbare controle van in de kolonie-zelve 
wortelendee organen. Haar te zoeken in de richting van een versterking van het koloniaal, ten koste van 
hett moederlandsch gezag, doch met behoud van den autokratischen bestuursvorm die het indisch 
staatsrechtt vooralsnog huldigt, zou achter- in plaats van vooruitgaan zijn. Het eenige voorbehoedmid
dell tegen de al te nadeelige gevolgen, aan dien bestuursvorm verbonden, is het toezicht van het 
parlementt (...).44* 

Dee regelgevende (en bestuurlijke) activiteiten van de Indische regering op het terrein van de inwendige 

aangelegenhedenn zouden door dit orgaan moeten worden gecontroleerd. Idealiter zou de Indische 

regeringg dan ook aan dit orgaan verantwoordelijk moeten zijn en zou zelfs de vertrouwensregel kunnen 

wordenn ingevoerd. Verder zouden de taken van dit orgaan niet alleen controlerend hoeven te zijn. Zo 

zouu kunnen worden bepaald dat het samen met de Indische regering regelgeving vaststelt inzake de 

inwendigee aangelegenheden van Nederlands-Indië. Al met al zou zo in Nederlands-Indië een stelsel 

wordenn ingevoerd dat het constitutionalistische parlementaire stelsel zeer dicht nadert. 

Watt betreft de samenstelling van het orgaan: omdat de werkzaamheden van de Indische regering 

gevolgenn hebben voor zowel de Europese als de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, zou dit 

orgaann moeten bestaan uit vertegenwoordigers van beide bevolkingsdelen. Deze vertegenwoordigers 

zoudenn bij voorkeur ook door de bevolking gekozen moeten worden. 

•• Het derde uitgangspunt: de bevolking van Nederlands-Indie, met name het inheemse deel ervan, is nog niet 
rijpp voor de invoering van een dergelijk vertegenwoordigend lichaam, en moet eerst worden opgeleid om aan 
zelfbestuurr deel te kunnen nemen 

Datt de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indië nog niet rijp is voor deelname aan zelfbestuur is 

doorr verschillende schrijvers gesteld, zoals Van Resteren in 1878, Van der Lith en De Louter in 1888, 

enn Van Deventer in 1901.449 De vraag is dan hoe de bevolking rijp moet worden gemaakt. Over het 

algemeenn ziet men in deze twee opties, die hoewel ze volgens sommigen op enigszins gespannen voet 

staan,, elkaar toch niet hoeven uit te sluiten. De Nederlandse wetgever heeft in ieder geval van beide 

4488 C. Th. van Deventer (1909), p. 254. Mijn cursivering. Zie ook C. Th. van Deventer (1910), p. 511 en 518. 
4499 Zie Van Resteren (1878), p. 97-8; Van der Lith (1888), p. 161-2 en 168; De Louter (1888), p. 120 en 141; 

C.. Th. van Deventer (1901), p. 48-50. 
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optiess gebruik gemaakt.430 

Dee eerste optie behelst de instelling op centraal niveau van een vertegenwoordigend orgaan zonder 

bevoegdhedenn dat als opleidingsinstituut kan worden gebruikt, en vertegenwoordigers van de bevolking 

vann Nederlands-Indië kan voorbereiden op een toekomstige actieve rol in het zelfbestuur. Zoals zal 

blijkenn in paragraaf 4.3.2.3 heeft de Nederlandse wetgever in 1916 voor deze optie gekozen. 

Dee tweede optie is door vele schrijvers gepropageerd, waaronder De Louter. Volgens hem moet 

eenn vertegenwoordigend stelsel, om goede vruchten te dragen en duurzaam te zijn, van onderen 
wordenn opgebouwd en niet van boven worden opgelegd. Eene Ned.-Indische vertegenwoordiging is 
ondenkbaar,, zoolang niet in de onderdeelen de stof is gevormd, waaruit zij wellicht eenmaal zal 
ontstaan.451 1 

Err moet eerst 'stof tot zelfwerkzaamheid verschaft en de behartiging van eigen belangen in kleinen 

kringg aangeleerd en doorgedrongen zijn, alvorens men de staatstaak in het groot aan Indië kan overlaten 

enn daartoe hare ingezetenen mag oproepen'.452 In iets plastischer bewoordingen uitgedrukt: eerst 'moet 

dee bodem bereid worden en moeten de muren opgetrokken zijn, alvorens men het dak gaat spannen'.4" 

Dezee optie behelst met andere woorden dat de bevolking van Nederlands-Indië eerst moet leren mee 

tee werken aan regeren op decentraal niveau, en dat pas daarna kan worden gedacht aan medewerking 

vann de bevolking aan zelfbestuur op centraal niveau. Het is een optie die na De Louter nog door velen 

zall worden verdedigd, bovenal door Colijn.454 

Bijj het derde uitgangspunt zijn twee kwesties nog van belang. In de eerste plaats dient te worden 

bedachtt dat dit uitgangspunt met zich meebrengt dat zelfbestuur voor Nederlands-Indië pas mogelijk 

zall zijn als de (inheemse) bevolking voldoende is opgeleid. Tot dan blijft een grote rol voor Nederland

see organen nodig om niet in een situatie terecht te komen waarin een autocratische Indische regering tot 

opp grote hoogte zijn gang kan gaan, zonder verantwoording af te hoeven leggen. 

4500 In het onderstaande zal alleen worden gesproken over het gebruik dat de Nederlandse wetgever heeft 
gemaaktt van de eerste optie. Zie Van den Doel (1994), p. 238-61, 313-30, 352-72; en Kleintjes (1932-1933), 
deell II, p. 1-204 voor het gebruik van de tweede optie. 

4511 De Louter (1888), p. 141. 
4522 De Louter (1888), p. 120. 
4,33 De Louter (1888), p. 120. Colijn zal later een soortgelijke beeldspraak gebruiken. 
4544 Hendrikus Colijn (1869-1944) wordt in 1892 tweede luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch 

leger.. In 1893 vertrekt hij naar Nederlands-Indië en neemt daar deel aan militaire expedities. In 1904 vertrekt hij 
naarr Nederland, waar hij wordt ontvangen door koningin Wilhelmina en koningin Emma, en zich onderhoudt met 
minister-presidentt Kuyper over de koloniale politiek. In datzelfde jaar gaat hij terug naar Nederlands-Indië, waar 
hijj tot 1909 verschillende bestuursfuncties vervult. In dat jaar wordt hij gekozen tot Tweede-Kamerlid voor de 
ARP,, en vertrekt hij naar Nederland. Later is hij onder meer minister van oorlog, directeur van de Koninklijke 
Petroleumm Maatschappij en lid van de raad van beheer van Shell. In 1922 wordt hij voorzitter van de ARP. Vanaf 
datt jaar wijdt hij zich volledig aan de politiek. Hij leidt tot de Tweede Wereldoorlog vijf kabinetten (1925-1926; 
1933-1935;; 1935-1937; 1937-1939; 1939), en is van 1933 tot 1937 ook minister van koloniën. Colijns koloniale 
opvattingenn zijn conservatief, en zullen vooral in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 
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Inn de tweede plaats vindt het derde uitgangspunt - sterker dan de twee vorige uitgangspunten, die in 

hoofdzaakk voortvloeien uit staatkundige en staatsrechtelijke gegevenheden - zijn oorsprong in belang

rijkee mate in de perceptie van de Nederlandse waarnemer van de inheemse samenleving. Dit uitgangs

puntt neemt daarom deels de vorm aan van een zelfbeperking in het Nederlandse koloniale denken, 

zekerr als de inheemse samenleving zich in de loop van de twintigste eeuw sterk gaat ontwikkelen. 

•• Het vierde uitgangspunt: de opleiding van de inheemse bevolking zal lange tijd in beslag nemen, en mag bij 
voorkeurr niet leiden tot beëindiging van de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indifi 

Geblekenn is dat bij de opkomst van het verlangen naar zelfbestuur mede voor en door de inheemse 

bevolkingg de termijn waarbinnen zelfbestuur moet worden verwezenlijkt in het midden wordt gelaten 

off zeer ruim wordt genomen, en zelden wordt gesproken over onafhankelijkheid. Men wil een andere 

relatiee tussen Nederland en Nederlands-Indië, maar gelooft niet dat deze relatie op korte termijn zal 

ontstaan,, en wil meestal dat er een band tussen Nederland en Nederlands-Endiè* blijft bestaan. Men 

schriktt met andere woorden terug voor een snelle invoering van zelfbestuur en voor de uiterste conse

quentiee van een opleiding tot zelfbestuur, te weten onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië. Ook dit 

uitgangspuntt is in belangrijke mate een zelfbeperking in het Nederlandse koloniale denken, gebaseerd 

opp de perceptie van de Nederlandse waarnemer van de inheemse samenleving en op het verlangen om 

Nederlandsee verworvenheden te behouden. 

c.2c.2 Het derde en het vierde uitgangspunt als zelfbeperkingen in de ethische richting en de ethische 

politiek politiek 

Bovengenoemdee zelfbeperkingen zijn constanten in het Nederlandse koloniale denken over zelfbestuur 

waarvann ook vooruitstrevende schrijvers en beleidsmakers maar zelden zijn afgestapt. Ze zijn al in 1850 

bijj Van Swieten te vinden en ook in de ethische richting en de ethische politiek, onder meer bij Van 

Deventer.4" " 

Inn zijn redevoering uit 1901 over een Kamer voor Nederlands-Indiè" in Nederland stelt Van Deventer te 

dromenn van 'een lichaam, dat zooveel mogelijk alle belangen en alle ingezetenen van Ned.-Indiè* -

bruinee zoowel als blanke - vertegenwoordigde en dat dank zij het stelsel van openbaarheid, op zijn 

beurtt weder onder de controle stond van het groote publiek'.45* Dit is volgens Van Deventer echter 

slechtss een schone droom, die nog niet voor verwezenlijking vatbaar is. Daarvoor ontbreekt in 

Nederlands-Indiè'' vooralsnog de juiste mentaliteit De beste manier om die mentaliteit in het leven te 

Ziee ook Locher-Scbohen (1981), p. 184. 
C.. Th. van Deventer (1901), p. 49. 
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roepenn is het toekennen van invloed aan de bevolking van Nederlands-Indië op de regeling van lokale 

aangelegenheden.. Pas als dat is gebeurd en er enige ervaring mee is opgedaan kan de vraag worden 

beantwoordd of vertegenwoordigers van de Indische bevolking ook kunnen meewerken aan het besturen 

enn het vaststellen van regelgeving op centraal niveau. Van Deventer voegt daaraan toe dat 

ookk indien het antwoord op deze vraag beslist bevestigend blijkt te kunnen luiden, ook dan zou 
gedurendee een voorloopig nog niet afzienbaren tijd, de regeering over Ned.-Indië niet in haar geheel of 
nagenoegg in haar geheel aan indische organen kunnen worden overgelaten. Ik durf zeggen dat niemand 
onzerr zich zal voorstellen dat (...) in de eerstkomende halve eeuw, de regeering over Indie zal kunnen 
wordenn gevoerd, zonder dat daarop van de zijde des souvereins - d.i. Nederland - belangrijke invloed 
wordtt uitgeoefend.457 

Volgenss Van Deventer is de inheemse bevolking nog lang niet rijp voor medewerking aan het regeren 

vann Nederlands-Indië op centraal niveau, oftewel voor zelfbestuur. En dit betekent dat in ieder geval in 

dee eerste vijfti g jaar van de twintigste eeuw de regering van Nederlands-Indië door organen in Neder-

landd moet worden gecontroleerd en beïnvloed: het blijf t onder meer 'de plicht van het nederlandsche 

parlement,, elk voorstel uit Indië gedaan te toetsen aan 's lands belang'.458 Er is geen alternatief tenzij 

menn voorstander is van een autocratische Indische regering die in grote mate zijn eigen gang gaat. 

Vann Deventer is dus terughoudend met het op korte termijn toekennen van een rol aan de bevolking 

vann Nederlands-Indië bij zelfbestuur. Hij , en meer in het algemeen de ethische richting, is nog terug-

houdenderr als het gaat om het toekennen van onafhankelijkheid aan Nederlands-Indië. Eerder is al 

geblekenn dat ethici als Brooshooft en Van Kol spreken over zelfbestuur voor Nederlands-Indië, niet 

overr onafhankelijkheid, en dat zij een band tussen Nederland en Nederlands-Indië willen behouden. 

Vann Deventers opvattingen wijken hiervan niet veel af: hij wil dat Nederlands-Indië zo lang moge-

lij kk voor Nederland behouden blijft . Weliswaar ontkent hij niet dat het einddoel van de Nederlandse 

kolonialee politiek het opleiden tot onafhankelijkheid zal zijn, maar hij hoopt dat die onafhankelijkheid 

langg op zich zal laten wachten, vreedzaam zal worden verkregen, en dat er na verkregen onafhankelijk-

heidd nauwe banden zullen zijn tussen Nederland en zijn voormalige kolonie. Het zijn opvattingen die 

uitt verschillende van zijn geschriften blijken. 

Inn Een eereschuld, waarin hij stelt dat na de invoering op 1 januari 1867 van de wet tot regeling van 

dee wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen van Nederlands-Indië de 'onttrekking van 

middelenn aan de indische en ten bate van de nederlandsche schatkist (...) onverdedigbaar [was] en dat 

duss de sedert 1 Januari 1867 aan Indië onttrokken millioenen aan Indië moeten worden teruggege-

4577 C. Th. van Deventer (1901), p. 50. In later jaren beantwoordt Van Deventer deze vraag bevestigend, maar 
ookk dan gelooft hij niet dat er snel een centraal vertegenwoordigend lichaam zal komen. Zie C. Th. van Deventer 
(1914),, p. 423, waar hij stelt dat Nederlands-Indië een op democratische grondslag berustend lichaam dat de hele 
Nederlands-Indischee bevolking vertegenwoordigt op den duur niet zal kunnen ontberen. 

45SS C. Th. van Deventer (1910), p. 511. Met "s lands belang' wordt het belang van Nederlands-Indië bedoeld. 
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ven\*ven\*i9i9 stelt hij ook dat deze teruggave een daad zou zijn 'niet alleen van rechtvaardige, maar ook van 

verstandigee politiek'.4*0 De teruggave zal de ontevredenheid van de Nederlands-Indische bevolking 

wegnemen,, en het behoud van Nederlands-Indië voor Nederland waarborgen. Er bestaat volgens Van 

Deventer r 

geenn beter middel (...) om dat behoud te waarborgen, dan een politiek van rechtvaardigheid en eerlijk
heid.. Want alleen daardoor zullen wij ons duurzaam kunnen verzekeren van een macht, waartegen de 
sterkstee landingslegers niet zouden zijn opgewassen: de achting, de liefde, de trouw der talrijke 
bevolkingg van Insulinde.*1 

Inn een artikel uit 1902, Indië en de democratie, benadrukt Van Deventer dat Nederland Nederlands-

Indiëë voorlopig niet mag verlaten. Dh zou onafhankelijkheid betekenen voor Nederlands-Indië, maar de 

inheemsee volkeren 'zouden niet in staat zijn, van die onafhankelijkheid een goed gebruik te maken'.462 

Voorlopigg is Nederlands-Indië, net als de overige Nederlandse koloniën en bezittingen, beter af onder 

Nederlandss beheer, al moet wel 'worden gestreefd naar zelfbestuur van de koloniën en bezittingen'.m 

Hett is goed mogeUjk dat de Nederlandse koloniën onder het Nederlandse beheer 'opgroeien tot geheel-

zelfstandigee gemeenschappen, die (...) de band met het moederland als overbodig geworden zullen 

losmaken'.. Van Deventer hoopt dat dit losmaken pas zal gebeuren 'na verloop van enkele eeuwen', in 

dee vorm van 'een scheiding met onderling goedvinden', en zal worden 'gevolgd door een op wederzijd-

schee achting en vriendschap berustend bondgenootschap'.464 

Nogg in 1915 zal Van Deventer, in reactie op een redevoering van Bordewijk voor de vereniging 

'Moederlandd en koloniën',465 de opvatting verdedigen dat Nederland en Nederlands-Indië op (zeer) 

langee termijn vreedzaam zullen scheiden, maar door vele banden met elkaar verbonden zullen 

blijven.4666 Het is een optimistische opvatting waar Bordewijk zijn pessimistischer opvatting tegenover 

stelt.. Bordewijk gelooft dat de ethische koloniale politiek, die hij overigens ondersteunt, op termijn 

moett leiden tot het aftreden van Nederland als voogd, en dus tot de onafhankelijkheid van de kolonie. 

Hijj vraagt zich echter af of staten als Nederland, 'wier wereldpositie staat en vah met hun koloniale 

4599 C. Th. van Deventer (1899), p. 23. Volgens Van Deventer is de teruggave van die Indische miljoenen, 187 
inn totaal, de ereschuld van Nederland aan Nederlands-Indië. 

4600 C. Th. van Deventer (1899), p. 25. 
461C.. Th. van Deventer (1899), p. 43. 
4622 C. Th. van Deventer (1902), p. 89. Een andere mogelijkheid, aldus Van Deventer op dezelfde pagina, is 

datt als Nederland zich zou terugtrekken uit Nederlands-Indië een andere mogendheid zijn plaats inneemt. 
461C.. Th. van Deventer (1902), p. 92. 
4644 C. Th. van Deventer (1902), p. 93. 
461461 Hugo Willem Constantijn Bordewijk (1879-1939) studeert rechten in Leiden van 1898 tot 1906. Hij is 

vervolgenss onder meer commies bij de 'departementale directie van den landbouw' (1910-1913) en docent in de 
staatshuishoudkundee en rechtskennis te Wageningen (1913-1918). Van 1919 tot zijn overlijden is hij hoogleraar 
staathuishoudkundee en statistiek aan de juridische faculteit van de universiteit in Groningen. Zijn wetenschappe
lijkee belangstelling gaat aanvankelijk naar het koloniale staatsrecht en in later jaren naar de economie uit 

4666 Zie Bordewijk (1915), p. 33-4. 
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rijk' ,, de vraag wanneer hun koloniën rijp zijn voor onafhankelijkheid 'wel ooit onbevangen kunnen 

beantwoorden'.. Bordewijk meent van niet en gelooft dat het 'tragisch einde zal wezen, dat de kolonie 

haree onafhankelijkheid, wachtensmoede, niet krijgt, doch neemf.*61 

Dee loop der geschiedenis lijk t Bordewijk meer gelijk te hebben gegeven dan Van Deventer. Belang-

rijkerr dan deze observatie is dat Bordewijk duidelijk maakt dat de opleiding tot zelfbestuur voor 

Nederlands-Indiëë op termijn moet leiden tot onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië en dat hij wijst 

opp een fundamentele spanning tussen enerzijds de opleiding tot zelfbestuur en onafhankelijkheid, en 

anderzijdss het Nederlandse eigenbelang, dat onafhankelijkheid het liefst wil vermijden. Deze spanning 

iss terug te vinden bij Van Deventer. Hij wil opleiden tot zelfbestuur, maar onafhankelijkheid zo lang 

mogelijkk uitstellen en de consequentie ervan - het loskomen van de kolonie van het moederland - zoveel 

mogelijkk vermijden. 

Dee zelfbeperkingen in het denken over zelfbestuur zijn ook terug te vinden in enkele uit de ethische 

politiekk en het streven naar zelfbestuur voortvloeiende wetsvoorstellen tot instelling van een vertegen-

woordigendd lichaam in Nederlands-Indië. Hierna zullen deze wetsvoorstellen worden behandeld, maar 

alvorenss dat te doen zal kort worden ingegaan op enkele voorstellen voor zelfbestuur niet van over-

heidswege. . 

43.2.22 Voorstellen niet van overheidswege vanaf ongeveer 1850 

Dee schrijvers van de hier te behandelen voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van 

hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië streven allen naar een 

zelfstandigerr positie voor de Indische regelgever. Ze verschillen van mening over de gevolgen van die 

zelfstandigerr positie voor de wijze van vaststellen van regelgeving in Nederlands-Indië. Michiels wil 

geenn verandering: de gouverneur-generaal moet zonder medewerking van anderen regelgeving vaststel-

len.. Quarles van Ufford, Heldring en Van der Lith wensen naast een rol voor de gouverneur-generaal 

ookk een rol voor leden van de Europese bevolking in Nederlands-Indië bij het vaststellen van regelge-

vingg voor Nederlands-Indië. En Van der Wijck wenst naast een rol voor de gouverneur-generaal ook 

eenn rol voor leden van de Europese en van de inheemse bevolking in Nederlands-Indië bij het vaststel-

lenn van regelgeving voor Nederlands-Indië. 

a.a. Grotere zelfstandigheid voor de autocratische Indische regelgever 

Inn 1849 verschijnt een brochure van generaal Michiels, op dat moment civiel en militair gouverneur ter 

westkustt van Sumatra, met als titel Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch ofconstitutio-

467467 Bordewijk (1915), p. 12; zie ook p. 32-3,35. 

366 6 



neelneel geregeerd worden? In deze brochure toont Michiels zich zoals velen voorstander van een zelf

standigerr positie voor de Indische regering als hij komt te spreken over 'de verhouding van het Indische 

gouvernementt tot den Koning en tot de Nederlandsche natie'.461 Hoewel Michiels erkent dat de 

gouverneur-generaall verantwoordelijk moet zijn aan de Koning en aan de natie, gelooft hij dat 'de 

hoofdkwaal,, die aan de goede werking van die [Indische] regering knaagt, de slaafsche ondergeschikt

heidd van hetzelve aan het Ministerie van Koloniën' is.469 In feite wordt Nederlands-Indië vanuit 

Nederlandd geregeerd en dat 'is niet alleen doodend voor alle hoop op ontwikkeling en vooruitgang, het 

kann verderfelijk worden voor het behoud van Nederlands Souvereiniteit over deze gewesten*.470 

Michielss wenst daarom een veel grotere handelingsvrijheid voor de Indische regering.471 

Eenn andere samenstelling van die regering is intussen niet wenselijk. Volgens Michiels is Nederland 

eenn vreemde overheerser in Nederlands-Indië. Daarom heeft 

dee zamenstelling van regering voor eerste doel de massa's in bedwang te houden, en om de belangen 
vann land en volk aan die van Nederland cijnsbaar te houden. Eene heerschappij op zoodanige grond
vestenn gebouwd is in haren aard autocratisch, en moet autocratisch blijven, omdat hier aan geene 
vermenging,, aan geene verbroedering te denken is.472 

Nederlands-Indiëë moet volgens Michiels in Nederlands-Indiê* zelf autocratisch worden geregeerd door 

dee gouverneur-generaal, met medewerking van de Raad van Nederlands-Indië. Het is een opvatting die 

samenhangtt met de door Michiels onverkort aangehangen exploitatiegedachte, en daarom een opvatting 

diee niet al te lang populair zal blijven. Hiervoor is immers gebleken dat in de loop van de tweede helft 

vann de negentiende eeuw de exploitatiegedachte langzaam naar de achtergrond verdwijnt in het 

Nederlandsee koloniale denken. 

Inn 1849 wordt de gedachte dat Nederlands-Indiê in Nederlands-Indië autocratisch moet worden 

geregeerdd nog in brede kring gedeeld. Een schrijver als Veth, op koloniaal gebied in veel opzichten 

vooruitstrevenderr dan Michiels, merkt naar aanleiding van Michiels' brochure in ieder geval op dat 

doorr hervormingsgezinden nooit 'de wensen [is] geuit, om Indië in Indië zelve constitutioneel te doen 

regeren'.4733 In de loop van de jaren zestig van de negentiende eeuw is dat veranderd. Er gaan dan 

stemmenn op om vertegenwoordigers van de bevolking van Nederlands-Indië een rol te laten spelen bij 

hett vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. 

b.b. Grotere zelfstandigheid voor de Indische regelgever, en een rol voor de Europese bevolking in 

Michiels,, p. 11. 
Michiels,, p. 13. 
Michiels,, p. 15. 
Ziee Michiels, p. 17-8. 
Michiels,, p. 8. 
Vethh (1849), p. 278. 
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Nederlands-IndiëNederlands-Indië bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië 

Inn 1863 verschijnt een brochure van Quarles van Ufford, Wat is voor Nederlandsch-Indie noodig? 

Hierinn bepleit Quarles van Ufford 'regeling bij de wet, van alles wat zonder bezwaar bij de wet kan 

wordenn geregeld'.474 Buiten dat terrein wenst hij een zelfstandige positie voor de Indische regering.475 

Nieuww is dit standpunt niet Wat wel nieuw is, is dat Quarles van Ufford, vanuit de opvatting dat de 

publiekee zaak publiek behandeld moet worden, streeft naar een hervorming van het Indisch bestuur. 

Enigszinss in navolging van wetgevende en vertegenwoordigende raden in Brits-Indië en in de Filipijnen 

wenstt hij in Nederlands-Indië 

eenn ligchaam, voorgezeten door den Gouverneur-Generaal, zamengesteld uit de leden van den Raad 
vann Ned.-Indie, de directeuren en enkele anderen, waaronder eenige uit den handelstand en uit de 
landbouw-ondernemers.476 6 

Dezee raad, die bestaat uit Nederlandse ambtenaren (de gouverneur-generaal, de leden van de Raad van 

Indie** en de directeuren van algemeen bestuur) en Nederlandse particulieren (uit handel en landbouw) 

krijgtt als taak 

inn het openbaar een oordeel uit te spreken over de belangrijkste punten van hetgeen men zou kunnen 
noemenn de koloniale wetgeving, die nu met het eigenlijk bestuur, met de uitvoerende magt in de hand 
vann den opperlandvoogd alleen is vereenigd.477 

Uitt de instelling van zo'n raad, door Quarles van Ufford een wetgevende raad genoemd, kan veel goeds 

voortkomen.. De instelling zou onder meer 

vann zelf het gevolg hebben dat veel van de details der Indische huishouding, die thans hier te lande 
wordenn geregeld, aan de Indische regering zelve zouden kunnen worden overgelaten.478 

Dee gewenste zelfstandiger positie voor Nederlands-Indië zou door de invoering van een wetgevende 

raadd versneld kunnen worden. Er zijn, zo stelt Quarles van Ufford, allerlei omstandigheden waardoor 

'dee goede zamenstelling, de juiste afbakening der taak van zoodanigen wetgevenden Raad, eigenaardi

gee en groote moeijelijkheden zou hebben'.479 Hij gelooft echter dat als het denkbeeld van een wetge

vendee raad zelf in beginsel wordt goedgekeurd, geen van deze moeilijkheden onoverkomelijk zal zijn. 

4744 Quarles van Ufford, p. 9. 
4733 Zie Quarles van Ufford, p. 9-12 en 113-5. 
4766 Quarles van Ufford, p. 21. Met 'directeuren' doelt Quarles van Ufford op de directeuren van de departe

mentenn van algemeen burgerlijk bestuur in Nederlands-Indie. Artikel 64 Rr 1854 bepaalt dat de verschillende 
takkenn van het algemeen burgerlijk bestuur worden beheerd door directeuren, onder de bevelen en het oppertoe-
zichtt van de gouverneur-generaal. De directeuren van het algemeen burgerlijk bestuur zijn daarmee 'agenten van 
dee gouverneur-generaal, belast met de taak om de bevelen, die hij geeft, uit te voeren', zodat hun rol vergelijk
baarr is met die van 'de ministers in het moederland (...) onder de grondwet van 1815 tot de herziening in 1848, 
diee de volledige ministerieele verantwoordelijkheid bracht' (Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 244). Zie verder 
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 244-52. 

4777 Quarles van Ufford, p. 21. 
4788 Quarles van Ufford, p. 22. 
4799 Quarles van Ufford, p. 22-3. 
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Quarless van Uffords voorstel wordt door een schrijver als Veth, in 1849 nog voorstander van een 

autocratischh stelsel in Nederlands-Indië, tamelijk positief ontvangen. Weliswaar vindt Veth, schrijvend 

inn 1864, het denkbeeld van een wetgevende raad 'hersenschimmig, zoolang Nederland een batig slot 

derr Indische administratie behoeft',4*0 maar als eenmaal de behoefte aan een batig slot, en daarmee de 

exploitatiegedachte,, verdwenen is, 'dan zullen maatregelen als die welke de Heer Quarles hier heeft 

voorgedragen,, niet alleen doel kunnen treffen, maar zich ook van zelve aan de natie aanbevelen: want 

alsdann zullen de belangen van Nederland en Nederlandsen Indië dezelfde zijn'.481 

Naastt een positieve ontvangst bij Veth krijgt Quarles van Uffords voorstel ook navolging: een 

vergelijkbaarr voorstel wordt in 1868 door Heldring gedaan. Heldring wenst een nieuwe koloniale partij 

inn Nederland 'die als haar programma zal bekend maken: "Indië moet in Indië geregeerd worden." 

Eerstt wanneer dit beginsel algemeen gehuldigd zal worden, kan men werkelijk goeds voor de kolonie 

verwachten'.4*22 De Staten-Generaal moeten zich beperken tot hoofdzaken, in het kader waarvan de 

ministerr van koloniën politiek verantwoordelijk moet blijven.4*3 Zij maken een fout als zij het inwendig 

bestuurr willen regelen 'van een land, dat aan de andere kant van den aardbol gelegen is'.484 Zij zijn 'een 

ligchaam,, voor het grootste deel zamengesteld uit mannen, die noch door opvoeding, noch door studie, 

nochh door onderzoek op de plaats zelve, in staat zijn gesteld om met juistheid en kennis van zaken over 

dee behoeften van Indie te oordeelen'.4*5 

Heldringg wenst naast terughoudendheid van de Staten-Generaal een andere samenstelling van de 

Indischee regelgever. Er moet een wetgevende raad komen, die bestaat uit minstens twaalf leden met de 

gouverneur-generaall als president Een klein deel van de leden moet worden gekozen uit de Europese 

ingezetenenn van Nederlands-Indië, de andere leden moeten in Nederland worden benoemd door de 

regeringg en/of de Staten-Generaal uit mannen die met de Indische zaken grondig bekend zijn.486 

Inheemsenn kunnen geen lid zijn, op grond van 'onze Indische toestanden en de ontwikkeling van den 

Inlander'.4*77 Wat betreft de bevoegdheden van de wetgevende raad: omdat de wetten die Nederlands-

Indiëë nodig heeft aldaar moeten worden gemaakt, moet de raad bevoegd zijn 'om alle wetten te maken 

enn besluiten te nemen, die hij in het belang der kolonie noodig achtte'. Dit alles zal leiden tot 'een 

zelfstandigg bestuur zonder dat het moederland de controle geheel uit handen geeft en eene controle door 

Vethh (1864), p. 307. 
Vethh (1864), p. 308. 
Heldringg (1868a), p. 27. 
Ziee Heldring (1868b), p. 34 en 38. 
Heldringg (1868b), p. 39. 
Heldringg (1868a), p. 20. 
Ziee Heldring (1868a), p. 21-2. 
Heldringg (1868b), p. 33. 
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hett moederland, die voor het koloniaal bestuur niet belemmerend werkt'.48* 

Hett laatste te behandelen voorstel om de Europese bevolking van Nederlands-Indië te betrekken bij het 

vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië, is van Van der Lith. In 1888 stelt hij dat er enkele 

'attributenn [zijn], die altijd aan het moederland moeten worden voorbehouden; de wetgeving van het 

moederlandd zal dus steeds een aandeel in de wetgeving voor de kolonie moeten hebben'.4*9 Door 

overdrachtt aan Nederlands-Indië van deze attributen, oftewel onderdelen van regelgeving, zou 

Nederlands-Indiëë ophouden een kolonie te zijn. 

Vann de wel overdraagbare onderdelen van regelgeving behoort een deel 'te berusten bij organen in 

hett moederland',490 de wetgevende macht en de kroon. Hoewel niet vooraf kan worden bepaald welk 

deell  daarvan bij organen in Nederland moet berusten, hoort de wetgevende macht 'zich slechts met de 

beginselenn in te laten, den Koninklijken Opperbestuurder en den kolonialen wetgever zoveel mogelijk 

vrijee ruimte latende'.491 Deze zelfbeperking is nodig omdat Van der Lith al met al toch wenst 'dat de 

koloniee zooveel mogelijk haar eigen zaken zelfstandig beheere, en zooveel mogelijk zelfstandig haar 

wetgevingg regelt'.492 

Regelingg door de Indische regelgever van alle overdraagbare onderdelen van regelgeving is in 'den 

tegenwoordigenn toestand der Indische maatschappij (...) niet wenschelijk'.493 Met de huidige samenstel-

lingg van de Indische regelgever - de gouverneur-generaal, geadviseerd door de Raad van Nederlands-

Indiëë - is een volledige overdracht zeker niet mogelijk. Ze is, zo lijk t Van der Lith te beweren, alleen 

mogelijkk als de Europese en inheemse bevolking van Nederlands-Indië via de instelling van een 

wetgevendee raad wordt betrokken bij het vaststellen van regelgeving. Van der Lith vindt echter 'dat wij 

inn Indië niet rijp zijn voor eene vertegenwoordiging van de inlandsche bevolking',494 zodat in 

Nederlands-Indiëë nog geen wetgevende raad kan worden ingesteld. Wel kunnen, en van der Lith zou dit 

toejuichen,, 'aan den Raad van Indië niet-officiële leden (...) worden toegevoegd'. Zij moeten Europea-

nenn zijn, 'mannen uit nijverheid en handel voortkomende', die 'ook als trouwe voorlichters van den 

Gouverneur-Generaall  in de wetgeving een woordje zouden kunnen meespreken'.495 

4MM Heldring (1868a), p. 22. 
4899 Van der Lith (1888), p. 155. Om welke attributen het gaat zegt Van der Lith overigens niet. Zijn redevoe-

ringring is al aan de orde gekomen bij de behandeling van voorstellen voor een Raad van Koloniën. 
4,00 Van der Lith (1888), p. 163. 
4911 Van der Lith (1888), p. 171. 
4922 Van der Lith (1888), p. 155. 
4933 Van der Lith (1888), p. 163. 
4944 Van der Lith (1888), p. 162. 
4955 Van der Lith (1888), p. 161. 
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Vann der Liths voorstel lijkt een stap terug ten opzichte van de voorstellen van Quarles van Ufford en 

Heldring.. Van der LHh wil immers geen aparte wetgevende raad, maar een uitbreiding van de Raad van 

Nederlands-Indiee met enkele Europese niet-ambteiijke leden. Intussen is er al in de jaren zestig van de 

negentiendee eeuw ook een voorstel gedaan dat verder gaat dan de voorstellen van Quarles van Ufford 

enn Heldring. Dit voorstel wil een wetgevende raad invoeren waarin ook afgevaardigden van de Europe

see en inheemse bevolking van Nederlands-Indie zitting hebben. 

c.c. Grotere zelfstandigheid voor de Indische regelgever, en een rol voor de Europese en inheemse 

bevolkingbevolking bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië 

Inn 1865 stelt Van der Wijck, oud-lid van de Raad van Nederlands-Indië, in zijn brochure Onze kolonia-

lele staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk 'dat het tegen alle gezonde rede indruischt, voor 

eenn land dat duizende mijlen van ons verwijderd is, in het moederland wetten te willen maken, en het 

vann daar, zoo als thans geschiedt, in alle bijzonderheden te willen regeren'.496 Hij wil dat Nederlands-

Indiëë 'eene krachtige regering worde geschonken, in staat om met de meest volkomene vrijheid van 

bewegingg te handelen'.497 De Indische regering moet met andere woorden een zelfstandiger positie 

krijgenn ten opzichte van de kroon en de Staten-Generaal.49* 

Vann der Wijck wil die zelfstandiger positie niet geven aan een Indische regering die alleen bestaat 

uitt de gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal is niet gebonden aan de adviezen van de Raad van 

Nederlands-Indie,, en heeft maar weinig contact met de Raad. Dit betekent dat hij bijna geheel geïso

leerdd staat en op de stukken afgaand moet beslissen. Bovendien moet hij over vrijwel alles beslissen, 

zoowell het groote als het kleine; met dezelfde pen en in hetzelfde uur moet hij soms twee besluiten 
teekenen,, het eene om den oorlog te verklaren en eene groote expeditie te gelasten, het andere om een 
eerstenn klerk of derden kommies een buitengewoon voorschot te weigeren.499 

Kortom:: de 'gouverneur-generaal regeert Indie alleen, volgens het meest autocratische beginsel'.500 Van 

derr Wijck stelt voor om in plaats hiervan net als in Brits-Indtè de gouverneur-generaal een grote macht 

tee laten 

maarr hem een executiven raad ter zijde te stellen, wien hij dagelijks, hetzij mondeling, hetzij schrifte
lijkk over zaken kan raadplegen, en eenen wetgevenden raad, waarin benevens leden van den executie
venn raad, ook regtsgeleerden, officieren, kooplieden, en zelfs aanzienlijken inlanders zitting nemen, en 
diee in het openbaar beraadslaagt.*" 

4966 Van der Wijck (1865), p. 37. 
4977 Van der Wijck (1865), p. 32; zie ook p. 43. 
4911 Aan het begin van dit hoofdstuk is gebleken dat Van der Wijck vindt dat de Staten-Generaal geen rol 

zoudenn moeten vervullen in het beheer van Nederlands-Indie (zie Van der Wijck (1865), p. 61-3). 
4999 Van der Wijck (1865), p. 38-9. 
5000 Van der Wijck (1865), p. 37. 
5011 Van der Wijck (1865), p. 40. 
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Vann der Wijck wil met andere woorden naast Europese ingezetenen van Nederlands-Indiè" (rechtsge-

leerden,, officieren en kooplui), ook inheemsen betrekken bij het vaststellen van regelgeving voor 

Nederlands-Indië.. Over de precieze samenstelling en bevoegdheden van de wetgevende raad laat hij 

zichh niet uit. Het is echter duidelijk, zo merkt Veth op in een recensie van Onze koloniale staatkunde, 

datt Van der Wijck streeft naar 'meerdere zelfstandigheid van India en zooveel mogelijk zelfregeering 

derr verschillende deelen der bevolking'. Het is een streven dat Veth 'zeer wel [kan] beamen'.502 

Kijkendd naar bovenstaande voorstellen zijn, met het oog op de eerder onderscheiden uitgangspunten 

inzakee zelfbestuur, verschillende op- en aanmerkingen mogelijk. Wat betreft het eerste uitgangspunt: 

uitt de voorstellen blijkt geen duidelijk besef dat vrijwillig e zelfbeperking van Nederlandse organen 

moeilijkk te bereiken is. Ook wordt in de voorstellen niet expliciet aangegeven welke onderwerpen aan 

eenn zelfstandiger regelgever in Nederlands-Indië zouden moeten worden overgelaten. 

Hett tweede uitgangspunt - een zelfstandiger regelgever mag niet autocratisch zijn - is expliciet onder 

ogenn gezien door Van der Lith en Van der Wijck, en impliciet door Quarles van Ufford en Heldring. Zij 

allenn verbinden de gedachte aan een zelfstandiger Indische regelgever met de gedachte aan een rol voor 

ledenn van de Nederlands-Indische bevolking bij het vaststellen van die regelgeving, al zijn ze niet altijd 

evenn duidelijk over de precieze inhoud van die rol.303 Michiels ziet hier geen probleem: een zelfstandige 

Indischee regelgever moet autocratisch zijn omdat de exploitatie van Nederlands-Indië een autocratie 

vereist.. Het is een standpunt dat houdbaar is zolang er sprake is van een streven naar exploitatie en niet 

naarr zelfbestuur naar westers model. 

Hett derde uitgangspunt - met name de inheemse bevolking is niet rijp voor deelname aan zelfbestuur 

-- is expliciet te vinden bij Heldring en Van der Lith, en impliciet bij Quarles van Ufford. Van der Wijck 

lijk tt hier tot op zekere hoogte geen probleem te zien: hij wil aanzienlijke inheemsen deel laten uitmaken 

vann de wetgevende raad. Over de rijpheid van andere inheemsen laat hij zich niet uit.504 

Eenn uitgebreider behandeling en analyse van bovenstaande voorstellen lijk t niet nodig, omdat ze niet 

inn praktijk zijn gebracht Wel wordt hier opgemerkt dat Van der Liths voorstel uit 1888 grote gelijkenis 

vertoontt met hierna te behandelen wetsontwerpen van de ministers van koloniën Van Dedem en Fock. 

4.3.233 Voorstellen van overheidswege, uitmondend in de Volksraad 

Dee wetsontwerpen die relevant zijn voor de toekenning van zelfbestuur aan Nederlands-Indië zijn: een 

5022 Veth (1865), p. 421; zie ook Veth (1865), p. 417. 
Ï0ÏÏ Met name is niet altijd duidelijk of het gaat om een adviserende rol, of om een medeverordenende rol. 

Omdatt geen van de in deze subparagraaf genoemde voorstellen praktische gevolgen heeft gehad, hoeft aan deze 
onduidelijkheidd niet veel aandacht te worden besteed. 

5044 Het vierde uitgangspunt komt in de voorstellen niet aan de orde. 
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wetsontwerpp uit 1893 van minister van koloniën Van Dedem, dat is voortgevloeid uit discussies over de 

Raadd van Nederlands-Indië tussen de minister van koloniën, de gouverneur-generaal en de Raad van 

Nederlands-Indië;; wetsontwerpen uit 1907 van minister van koloniën Fock; wetsontwerpen uit 1913 

vann minister van koloniën De Waal Malefijt; en het wetsontwerp uit 1915 van minister van koloniën 

Pleytee dat heeft geleid tot de instelling van de Volksraad.505 Hieronder zal eerst worden gekeken naar de 

discussiess over de Raad van Nederlands-Indië en naar de wetsontwerpen van Van Dedem, Fock en De 

Waall  Malefijt, en vervolgens naar het wetsontwerp-Pleyte en de Volksraad. 

a.a. De discussies en de wetsontwerpen van Van Dedem, Fock en De Waal Malefijt 

Zoalss bekend bepaalt artikel 7 Rr 1854 dat er een Raad van Nederlands-Indië is, bestaande uit een vice-

presidentt en vier leden. De gouverneur-generaal kan het advies van de Raad vragen wanneer hij dit 

nodigg oordeelt, over alle zaken van algemeen of bijzonder belang, en is soms zelfs verplicht tot raadple-

gingg (28 Rr 1854). Bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië vervult de Raad een iets 

anderee functie: de gouverneur-generaal moet zijn ordonnanties vaststellen in overeenstemming met de 

Raadd van Nederlands-Indië (29 Rr 1854). Dit wil zeggen dat de Raad de gouverneur-generaal een 

bindendd advies geeft over de ontwerp-ordonnanties van die laatste.306 

a.a. 1 Discussies vóór 1893 over de Raad van Nederlands-Indië 

Dee discussies over de Raad van Nederlands-Indië hebben een lange traditie. Zo komen vanaf de 

totstandkomingg van het Regeringsreglement van 1854 de Staten-Generaal en de regering regelmatig te 

sprekenn over de samenstelling van de Raad. Vaak verlopen hun debatten als volgt: de Staten-Generaal 

stellenn voor om het ledental van de Raad te vergroten, waarna de regering het voorstel om financiële 

redenenredenen afwijst507 

Belangrijkerr voor het onderwerp van dit verhaal zijn discussies tussen de minister van koloniën, de 

gouverneur-generaall  en de Raad van Nederlands-Indië. In 1888 en 1889 ontvangt de Indische regering 

ministeriëlee telegrammen, met daarin het verzoek om het denkbeeld van decentralisatie in Nederlands-

Indiëë (bijvoorbeeld door het oprichten van gewestelijke raden) in overweging te nemen. Naar aanlei-

dingg van dit verzoek brengt de Raad van Nederlands-Indië op 6 maart 1891 een advies uit dat niet 

3033 Thomas Bastiaan Pleyte (1864-1926) studeert rechten te Leiden (1886-1891). In 1892 vertrekt hij naar 
Nederlands-Indiee waar hij advocaat wordt aan het kantoor van C.Th. van Deventer. In 1908 keert Pleyte terug 
naarr Nederland. Hij is voorzitter van de Raad voor de scheepvaart (1910-1913), en daarna minister van koloniën 
(1913-1918).. Later is hij Nederlands gezant te Rio de Janeiro (1922-1925) en te Madrid (1925-1926). Pleyte is 
eenn vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische politiek. 

5066 Zie paragraaf 4.2.2 voor een uitgebreidere weergave. 
5077 Zie Keuchenius, deel IL p. 57, 197, 359-61 en 487, en L. Margadant, p. 31-8,47-54 voor een weergave 

vann discussies tussen de Tweede Kamer en de regering over het ledental van de Raad van Nederlands-Indië. 
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alleenn gaat over decentralisatie, maar ook over een reorganisatie van het Indische bestuur op centraal 

niveau. . 

Ditt advies vormt het begin van een tussen 1891 en 1893 buiten de openbaarheid gevoerde discussie 

overr de Raad van Nederlands-Indië tussen de regering, de gouverneur-generaal en de Raad zelf. Deze 

discussiee gaat verder dan eerdere openbare discussies tussen de regering en de Staten-Generaal. 

Voorgesteldd wordt niet om de samenstelling van de Raad van Nederlands-Indië te veranderen, maar om 

nieuwee organen in te stellen naast of in plaats van de Raad. 

Hett verst gaat in deze gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk. In een advies van 16 april 1891 stelt 

hijj  voor de Raad van Nederlands-Indië op te heffen en in plaats daarvan een Koloniale Raad (niet te 

verwarrenn met de Koloniale Raad in Nederland waarover eerder is gesproken) in te stellen. De Kolonia-

lee Raad moet voor een deel bestaan uit ambtenaren en voor een gelijk of iets kleiner deel uit particulie-

ren.. Die particulieren moeten Europeanen zijn - voor het lidmaatschap van de Koloniale Raad geschikte 

inheemsenn en vreemde oosterlingen zullen volgens Pijnacker Hordijk voorlopig niet te vinden zijn - en 

moetenn worden benoemd. De Koloniale Raad zal op regelgevend terrein dezelfde bevoegdheden 

krijgenn als de Raad van Nederlands-Indië nu heeft en zal in het openbaar vergaderen.308 

Dee discussies leiden aanvankelijk tot een wetsontwerp in de lijn van Pijnacker Hordijks advies, en 

laterr tot een wetsontwerp dat voorstelt om aan de Raad van Nederlands-Indië, die dezelfde bevoegdhe-

denn houdt, enkele particulieren toe te voegen die aan alle werkzaamheden van de Raad deelnemen.509 

Geenn van beide wordt bij de Tweede Kamer ingediend. Dat gebeurt wel met een iets later en minder 

vérgaandd ontwerp. Dit wordt op 1 november 1893 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is het begin 

vann het tijdperk van openbare behandeling van regeringsvoorstellen die het Nederlands-Indische deel 

vann het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië willen wijzigen. 

a.2a.2 Het wetsontwerp-Van Dedem 

Hett ontwerp dat op 1 november 1893 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, het wetsontwerp-Van 

Dedem,, wil de samenstelling van de Raad van Nederlands-Indië veranderen. In het ontwerp heeft de 

Raadd als vanouds een vice-president en vier leden, alle vijf door de Kroon benoemde ambtenaren, maar 

daarnaastt ook maximaal acht buitengewone leden, die eveneens door de Kroon worden benoemd. De 

buitengewonee leden worden voor drie jaar benoemd, en ten hoogste de helft ervan wordt uit niet-

ambtenarenn gerecruteerd. All e leden van de Raad moeten Nederlander zijn. 

Dee bevoegdheid van de Raad op regelgevend terrein verandert niet: overeenstemming met de Raad 

50**  Zie Geschiedkundig overzicht, p. 125-9; L. Margadant, p. 61-4; en Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 
13-9. . 

5099 Zie Geschiedkundig overzicht, p. 129-30,168, 214-5; Bijlagen tot het geschiedkundig overzicht, p. 102-3, 
105,111,131-4;; en L. Margadant, p. 66-7,70-5 over deze wetsvoorstellen. 
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wordtt gevorderd voor de vaststelling, wijziging, uitlegging, schorsing en intrekking door de 

gouverneur-generaall van alle algemeen verbindende verordeningen. Aan de uitoefening van deze 

bevoegdheidd werken de buitengewone leden niet noodzakelijkerwijs mee. Het wetsontwerp-Van 

Dedemm bepaalt dat de buitengewone leden deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad op regelge

vendd terrein wanneer zij daartoe door de gouverneur-generaal (of ingevolge diens machtiging door de 

vice-president)) worden opgeroepen.310 

Inn de memorie van toelichting bij zijn ontwerp stek minisier Van Dedem dat een verandering in de 

samenstellingg van de Raad van Nederlands-Indië nodig is. Een college, alleen uit ambtenaren bestaan

de,, is niet meer in staat de hem in het Regeringsreglement toebedeelde taken goed te vervullen. Door de 

grotee rol 

diee Europeesche landbouw, nijverheid en handel zijn gaan spelen, en de gewichtige beteekenis, die zij 
voorr den maatschappelijken en oecononüschen toestand hebben bekomen, zullen mannen uit hun 
middenn voor een deel van den arbeid - meer bepaaldelijk aan dien voor de wetgeving valt daarbij te 
denkenn - eene plaats in het college moeten erlangen (...).5U 

Vann Dedem wil dus Nederlandse particulieren in de Raad opnemen en hen laten deelnemen aan de 

werkzaamhedenn van de Raad op regelgevend terrein. Toch wil hij de verplichting tot die deelname nog 

niett opnemen in het Regeringsreglement De reden daarvoor is te vinden in een rapport van 28 oktober 

18933 dat Van Dedem aan regentes Emma stuurt Uit dit rapport blijkt dat gouverneur-generaal Van der 

Wijck,, de opvolger van Pijnacker Hordijk, de wens heeft uitgesproken 'dat het betrekken van de 

buitengewonee leden van de Raad van Indie* in den wetgevenden arbeid niet verplichtend zou worden 

gemaakt'.. Soms moet een ordonnantie met spoed worden gewijzigd en dit zou de gouverneur-generaal 

belettenn 'om de keuze van buitengewone leden ook uit te strekken tot personen, op eenigszins geruimen 

afstandd van Batavia woonachtig'. Van Dedem kan zich met de wens 'gereedelijk (...) vereenigen'.312 

Dee openbare behandeling van het wetsontwerp-Van Dedem verloopt niet voorspoedig, ondanks een vrij 

positievee ontvangst van het ontwerp in de pers.513 Nog voor er een voorlopig verslag is gemaakt over 

hett ontwerp wordt de Tweede Kamer in maart 1894 door het kabinet Van Tienhoven-Tak van Poort-

vliett ontbonden. De ontbinding, een conflictontbinding, leidt tot de intrekking van het wetsontwerp. Als 

dee ontbinding niet het gewenste gevolg blijkt te hebben treedt het kabinet af. De nieuwe minister van 

koloniënn Bergsma, die zkh niet kan vinden in de plannen van zijn voorganger, dient het wetsontwerp-

Vann Dedem niet opnieuw in. 

5100 BHTK 1893/1894,104,2. 
5111 BHTK 1893-1894,104,3, p. 3. 
1,22 Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 62. Zie ook Geschiedkundig overzicht, p. 227. 
3133 Zie De Lange, p. 4. De Lange zelf is negatief over het ontwerp, zie De Lange, p. 33-6. 
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a.a. 3 De wetsontwerpen-Fock 

Hett volgende relevante regeringsvoorstel laat meer dan tien jaar op zich wachten. Na overleg met 

gouverneur-generaall  Van Heutsz dient minister van koloniën Fock op 17 januari 1907 bij de Tweede 

Kamerr wetsontwerpen in die in hoofdzaak aansluiten bij het wetsontwerp-Van Dedem. De ontwerpen 

bepalenn onder meer dat er een Raad van Nederlands-Indië is die bestaat uit een vice-president en vier 

leden,, alle vijf door de Kroon benoemde ambtenaren, en uit vier buitengewone leden, die ook door de 

Kroonn worden benoemd. De buitengewone leden worden benoemd voor vijfjaar en gerecruteerd uit 

niet-ambtenaren.. All e leden van de Raad moeten Nederlander zijn. 

Inn de wetsontwerpen gaat de met buitengewone leden uitgebreide Raad een belangrijke rol spelen 

bijj  het vaststellen van de begroting voor Nederlands-Indië.314 De bevoegdheid van de Raad op regelge-

vendd terrein blijf t dezelfde, maar aan de uitoefening van deze bevoegdheid werken de buitengewone 

ledenn niet noodzakelijk mee. De wetsontwerpen-Fock bepalen dat de buitengewone leden deelnemen 

aann de werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de Indische begroting, en met betrekking tot 

zodanigee andere onderwerpen als door de kroon aangegeven. Wel is het zo dat als de buitengewone 

ledenn deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad op regelgevend terrein, ze dezelfde bevoegdhe-

denn hebben als de gewone leden.515 

Inn de memorie van toelichting stelt Fock dat het nodig is om een niet-ambtelijk element in de 

instellingenn van de Indische centrale regering in te voeren. Dat kan het best door 'eene versterking van 

denn Raad van Indie" met buitengewone leden'. De taak van dit niet-ambtelijk element zal zich op den 

duurr niet hoeven te beperken tot het terrein van de Indische begroting. De medewerking van de bui-

tengewonee leden zal 'geleidelijk uitgebreid (...) kunnen worden, naarmate de wenschelijkheid daarvan 

blijkt'.516 6 

Hett kabinet-De Meester waarvan Fock deel uitmaakt moet in 1908 aftreden. De nieuwe minister van 

koloniënn Idenburg handhaaft de wetsontwerpen-Fock, ook al kan hij zich er niet helemaal mee vereni-

gen.5177 De Tweede Kamer heeft grotere problemen met de wetsontwerpen. In het voorlopig verslag van 

5.44 Sinds 1867 komt de Indische begroting als volgt tot stand: de gouverneur-generaal stelt een ontwerpbegro-
tingg vast, na advies van de Raad van Nederlands-Indië. Dit ontwerp wordt naar de minister van koloniën 
gezonden,, die er desgewenst veranderingen in kan aanbrengen. Het ontwerp wordt vervolgens gezonden naar de 
Staten-Generaall  en vastgesteld bij wet, waarbij de Tweede Kamer uiteraard het recht van amendement heeft In 
dee wetsontwerpen-Fock wordt voorgesteld de begroting door de gouverneur-generaal in overeenstemming met de 
uitgebreidee Raad van Nederlands-Indië te laten vaststellen in een openbare zitting. Daarna wordt de begroting in 
haarr geheel onderworpen aan de goedkeuring van de Nederlandse wetgevende macht, zodat de Tweede Kamer 
geenn gebruik kan maken van haar recht van amendement 

5.55 BHTK 190671907,180,3. 
5166 BHTK 1906/1907,180,4, p. 8. 
5177 Zie Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 109. 
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maartt 1909 stellen verscheidene leden de minister voor om de ontwerpen in te trekken en omgewerkt 

opnieuww in te dienen. 

Inn oktober 1911 besluit De Waal Malefijt, Idenburgs opvolger als minister van koloniën, de 

wetsvoorstellen-Fockk in te trekken.5" Eén van de redenen daarvoor is dat hij de door Fock voorgestelde 

aanvullingg van den Raad van Indiê" niet [kan] aanvaarden, omdat hij geen wezenlijke betekenis kan 
hechtenn aan deelneming in speciale gevallen aan de werkzaamheden van dat hooge college door 
particulieren,, tot wier benoeming bovendien de ingezetenen in geen enkel opzicht hebben medege-
werkt.519 9 

Dee Waal Malefijt vindt de door Fock voorgestelde deelname van particulieren aan het tot stand brengen 

vann de Indische begroting zeer gewenst, maar denkt dat die deelname 

beterr tot haar recht [zal] kunnen komen, wanneer daartoe een afzonderlijk lichaam wordt in het leven 
geroepen,, dat een meer representatief karakter draagt en zoodanig zal zijn samengesteld dat daarin de 
verschillendee bevolkingskringen en belangen vertegenwoordigd zijn.520 

Dezee opmerkingen zijn de inleiding tot de wetsontwerpen-De Waal Malefijt. Deze ontwerpen tot 

wijzigingg van het Regeringsreglement en van de Indische comptabiliteitswet worden op 1 juli 1913 bij 

dee Tweede Kamer ingediend. 

a.4a.4 De wetsontwerpen-De Waal Malefijt 

Dezee wetsontwerpen verschillen wezenlijk van de wetsontwerpen van Van Dedem en Fock. In de 

wetsontwerpen-Dee Waal Malefijt wordt naast de in samenstelling ongewijzigde Raad van Nederlands-

Indiëë een nieuw orgaan ingesteld, en wel een Koloniale Raad. 

Dee Koloniale Raad bestaat uit 29 leden. De vice-president en de vier leden van de Raad van 

Nederlands-Indiëë nemen er ambtshalve zitting in. Daarnaast benoemt de gouverneur-generaal vijf 

(Nederlandse)) hoofden van gewestelijk bestuur, vijf gewichtige openbare betrekkingen bekledende 

niet-Europeanen,, en drie niet-Europese ingezetenen van Nederlands-Indië. Verder worden elf niet-

ambtelijkee ingezetenen van Nederlands-Indië gekozen door lokale raden, die vanaf 1905 in Nederlands-

Indiëë in het leven zijn geroepen, of door groepen daarvan. De Koloniale Raad zal zo komen te bestaan 

uitt vijftien ambtenaren en veertien niet-ambtenaren.521 In de Koloniale Raad zullen zowel Europeanen 

alss niet-Europeanen (inheemsen en met hen gelijkgestelden zoals vreemde oosterlingen) zitting hebben. 

Vrouwenn zijn uitgesloten van het lidmaatschap van de Koloniale Raad. 

5111 BHTK, 1911/1912, 31, 1. Niet ingetrokken is een wetsontwerp-Fock over de rechtspersoonlijkheid van 
Nederlands-Indië.. De rechtspersoonlijkheid is in 1912 bij wet (SNI1912, nr. 459) uitgesproken. 

5199 BHTK, 1911/1912,31,2, p. 1. 
5200 BHTK, 1911/1912,31, 2, p. 1-2. 
5211 De drie te benoemen niet-Europese ingezetenen mogen wel ambtenaar zijn als er onvoldoende geschikte 

niet-ambtenarenn zijn. Een verhouding achttien-elf is dus mogelijk, maar moet zoveel mogelijk vermeden worden. 
Ziee BHTK 1912-1913,344,4, p. 6. 
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Dee bevoegdheden van de Koloniale Raad liggen op financieel terrein. Zo moet de gouverneur-

generaall de begroting voor Nederlands-Indie" in overeenstemming met de Koloniale Raad voorlopig 

vaststellen.5222 De Koloniale Raad krijgt op regelgevend terrein noch medeverordenende, noch advise

rendee bevoegdheden. Ordonnanties worden als vanouds vastgesteld door de gouverneur-generaal, in 

overeenstemmingg met de Raad van Nederlands-Indtë.523 

Inn de memorie van toelichting stelt De Waal Malefijt grote waarde te hechten aan de instelling in 

Nederlands-Indtëë van een Koloniale Raad, een lichaam met vertegenwoordigend karakter dat de 

belangenn van de Nederlands-Indische bevolkingsgroepen (Europeanen, met Europeanen gelijkgestel-

den,den, inheemsen en met inheemsen gelijkgestelden) behartigt en is samengesteld uit leden van deze 

bevolkingsgroepen.3244 Een Koloniale Raad die alleen uit gekozen leden bestaat zal tot een goede 

belangenbehartigingg echter niet in staat zijn. Een uitgebreid ambtelijk element in de Koloniale Raad zal 

dee belangen van de inheemse bevolking tot hun recht moeten laten komen en moeten waken tegen 

onrechtmatigee bevoorrechting van enkelen. De inlandse bevolking is onvoldoende ontwikkeld om haar 

belangenn zelf, via uit haar midden gekozen vertegenwoordigers, te behartigen.323 

Volgenss De Waal Malefijt is het voorlopig niet mogelijk de Koloniale Raad regelgevende bevoegd

hedenn te geven. Hiervoor is allereerst een praktische reden. Het vaststellen van ordonnanties is namelijk 

eenn taak die zoveel tijd in beslag neemt, dat 

dee verspreid wonende leden van het nieuwe college, wier dagelijksche bezigheden hun veelal niet 
zullenn veroorloven meer dan een beperkt gedeelte van hunnen tijd aan de verplichtingen van het 
lidmaatschapp te wijden, bezwaarlijk belast kunnen worden met medewerking aan deze uitgebreide 
taak,, welke hunne voortdurende aandacht en menigvuldige samenkomsten zou vorderen. 

Eenn andere reden is dat De Waal Malefijt vindt dat het nog te vroeg is om 'aan een centraal lichaam 

mett vertegenwoordigend karakter (...) wetgevende bevoegdheid toe te kennen'.326 Zelfbestuur voor 

Nederlands-Indie** als geheel moet langzaam worden voorbereid. Er moet eerst op decentraal niveau 

wordenn geoefend met medewerking van de bevolking aan zelfbestuur. Pas als dit bevredigende resulta

tenn oplevert kan worden gedacht aan een ruimere taak voor de Koloniale Raad. En dan kan ook een 

ruimeree plaats worden gegeven aan een meer directe vertegenwoordiging, vooral ook van de inheemse 

bevolking,, in de Koloniale Raad.527 

5222 Zie BHTK 1912-1913, 344, 4, p. 8. De voorlopig vastgestelde begroting wordt definitief vastgesteld bij 
wet,, waarbij de Tweede Kamer het recht van amendement heeft. 

5233 BHTK 1912-1913,344,2. 
3244 Meer over de bevolkingsgroepen is te vinden bij de behandeling van het wetsontwerp-Pleyte. 
3233 BHTK 1912-1913,344,4, p. 6. 
3266 BHTK 1912-1913,344,4, p. 7. 
3277 Zie BHTK 1912-1913,344,4, p. 7. 
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Inn 1913 komt het kabinet-Heemskerk, waarvan De Waal Malefijt deel uitmaakt, ten val. De nieuwe 

ministerr van koloniën Pleyte, een geestverwant en oud-medewerker van Van Deventer/2* stemt in met 

Dee Waal Malefijts gedachte om een vertegenwoordigend lichaam in Nederlands-Indtè in te stellen, 

maarr heeft over de samenstelling en taak ervan andere opvattingen dan zijn voorganger.329 Hij trekt 

daaromm op 18 mei 1915 het wetsontwerp-De Waal Malefijt tot wijziging van het Regeringreglement in, 

enn dient op 21 mei 1915 een nieuw wetsontwerp in tot wijziging van het Regeringreglement.530 Dit 

ontwerpp zal uitmonden in de wet van 16 december 1916 (SNI 1917, nr. 114), die de Volksraad in het 

levenn roept 

b.b. Het wetsontwerp-Pleyte en de Volksraad 

Inn het onderstaande zal eerst de inhoud van het wetsontwerp-Pleyte kort worden weergegeven. Vervol

genss zullen enkele begrippen worden behandeld die van belang zijn voor een juist begrip van de 

samenstellingg van de Volksraad. Daarna zal worden weergegeven wat de wet van 16 december 1916 

bepaaltt over de samenstelling en bevoegdheden van de Volksraad, en welke rol de Volksraad tot 1927 

inn de praktijk heeft gespeeld bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Tot slot zal 

wordenn aangegeven welke reacties de instelling van de Volksraad heeft opgeroepen. 

b.1b.1 Het wetsontwerp-Pleyte 

Hett wetsontwerp-Pleyte stelt naast de Raad van Nederlands-Indiê een Koloniale Raad in. Deze bestaat 

uitt 39 leden; vrouwen zijn niet van het lidmaatschap uitgesloten. De leden worden voor drie jaar 

benoemdd of gekozen. Er is een door de kroon benoemd lid dat ook voorzitter is. Van de overige leden 

wordenn er negentien (tien Europeanen, negen inheemsen of vreemde oosterlingen) gekozen door lokale 

raden,, en negentien (veertien Europeanen, vijf inheemsen of vreemde oosterlingen) benoemd door de 

gouverneur-generaal.. Het wetsontwerp-Pleyte bepaalt niet dat de Koloniale Raad voor een deel uit 

ambtenarenn moet bestaan. Het is zelfs zo dat de vice-president en de leden van de Raad van 

Nederlands-Indiëë en de hoofden van de departementen van algemeen bestuur geen lid mogen zijn van 

dee Koloniale Raad. 

Dee bevoegdheden van de Koloniale Raad liggen in het wetsontwerp-Pleyte vooral op het terrein van 

dee financiën. De gouverneur-generaal moet de begroting voor Nederlands-Indiê in overeenstemming 

mett de Koloniale Raad voorlopig vaststellen.331 Verder mag de gouverneur-generaal de Koloniale Raad 

5MM Zie Van den Doel (1994), p. 167 en 253. 
5299 Zie Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 149 en BHTK 1914-1915,365,3. 
3300 Zie BHTK 1914-1915,61,1, en BHTK 1914-1915,365. 
5311 Zie BHTK 1914-1915,365, 3, p. 6. De voorlopig vastgestelde begroting wordt definitief vastgesteld bij 

wet,, waarbij de Tweede Kamer bet recht van amendement heeft. 
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raadplegenn over alle onderwerpen waarover hij het oordeel van de Raad wil vernemen. Tot die onder-

werpenn kunnen ook ontwerpen van algemene verordeningen behoren, zodat de Koloniale Raad een 

adviserendee rol kan spelen bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Ook krijgt de 

Kolonialee Raad het recht van petitie.532 

Inn de memorie van toelichting stelt Pleyte dat in Nederlands-Indië voorlopig nog niet gedacht kan 

wordenn aan een vertegenwoordigend lichaam waarbij de verschillende bevolkingsgroepen worden 

vertegenwoordigdd door uit hun midden gekozen vertegenwoordigers. Toch moeten de belangen van de 

bevolkingsgroepenn zo volledig en zo goed mogelijk worden behartigd in de Koloniale Raad. Dat geldt 

ookk voor de inheemse bevolkingsgroep. Voor belangenbehartiging van de inheemsen is echter geen 

ambtelijkk element in de Koloniale Raad nodig. Belangstelling voor en kennis van de inheemse bevol-

kingg is niet het uitsluitend eigendom van ambtenaren. De Waal Malefijts onderscheid tussen ambtelijke 

enn niet-ambtelijke leden kan daarom vervallen. Een goede belangenbehartiging is mogelijk door een 

deell  van de Koloniale Raad te laten kiezen door de lokale raden, die optreden als één kiescollege, en 

doorr een ander deel van de Koloniale Raad te laten benoemen door de gouverneur-generaal.5" 

Pleytee acht het voorlopig niet mogelijk om de Koloniale Raad regelgevende bevoegdheden toe te 

kennen.. Het vaststellen van ordonnanties neemt namelijk - zo stelt hij in navolging van De Waal 

Malefijtt - zoveel tijd in beslag dat de verspreid wonende leden van de Koloniale Raad, die meestal maar 

eenn klein deel van hun tijd kunnen besteden aan de werkzaamheden van de Raad, daarmee niet kunnen 

wordenn belast. Toch kan de Koloniale Raad al direct betrokken worden bij zaken van wetgeving voor 

Nederlands-Indië.. Het ligt namelijk in de bedoeling dat de gouverneur-generaal dit vertegenwoordigend 

lichaamm zal raadplegen 

overr alle zoodanige onderwerpen als waarover hij zijn oordeel wenscht te vernemen en het is dus zeer 
goedd denkbaar dat het zal worden betrokken in zaken van wetgeving. Het kan echter (...) niet deelne-
menn aan den als het ware dagelijkschen arbeid van den Raad van Nederlandsch-Indie op wetgevend 
gebied.534 4 

Óff  de Raad in zaken van wetgeving zal worden geraadpleegd hangt af van de gouverneur-generaal. Aan 

hemm moet worden overgelaten 'wanneer en hoe hij op de meest doelmatige wijze partij zal kunnen 

trekkenn van de voorlichting van het vertegenwoordigend orgaan'.535 

Zoalss gezegd wordt het wetsontwerp-Pleyte in mei 1915 bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorlo-

5322 Zie BHTK 1914-1915,365,2. 
" JJ Zie BHTK 1914-1915, 365, 3, p. 3-4. Zie Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 1-204 voor een behandeling 

vann decentrale organen in Nederlands-Indifi, waaronder de lokale raden. 
5Ï44 BHTK 1914-1915,365,3, p. 5. 
ÏJÏÏ BHTK 1914-1915,365, 3, p. 5. 
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pigg verslag wordt op 31 augustus 1915 vastgesteld. Veel leden kunnen met het voorstel instemmen, al 

wordenn ook bezwaren geopperd. De memorie van antwoord wordt bij brief van 19 oktober 1915 naar 

dee Tweede Kamer gezonden. Pleyte komt daarin aan enkele bezwaren tegemoet. Het wetsontwerp komt 

opp 28 september 1916 in de Tweede Kamer in behandeling en wordt op enkele punten geamendeerd. 

Naa goedkeuring gaat het ontwerp naar de Eerste Kamer, waar de ontvangst iets minder gunstig is dan in 

dee Tweede Kamer. Tijdens de beraadslaging vanaf 13 december 1916 heeft vooral het Eerste-Kamerlid 

Colijnn principiële kritiek: hij vindt dat de instelling van de Volksraad te vroeg komt, de ontwikkeling 

tott politieke zelfstandigheid van de inheemse bevolking zou moeten beginnen op decentraal niveau. 

Tochh wordt het ontwerp op 15 december 1916 aangenomen, waarna het de volgende dag wet wordt en 

alss tiende hoofdstuk wordt ingelast in het Regeringsreglement (de artikelen 131-144 Rr 1854).536 Bij 

Koninklij kk besluit van 10 april 1917 (SNI 1917, nr. 445) wordt bepaald dat de wet van 16 december 

19166 met ingang van 1 augustus 1917 in werking zal treden. 

Dee voornaamste wijzigingen die tijdens de parlementaire behandeling in het wetsontwerp-Pleyte 

wordenn aangebracht zijn de volgende. In de eerste plaats wordt de naam van het vertegenwoordigend 

lichaamm op voorstel van minister Pleyte gewijzigd in 'Volksraad'. Pleyte kiest voor deze naam omdat de 

Boerenn in Zuid-Afrika, volgens de minister een stamverwant volk, er niet lang daarvoor een Volksraad 

opp nahielden. Deze Volksraad hield zich voornamelijk bezig met wetgeving, en Pleyte verwacht dat ook 

aann de Nederlands-Indische Volksraad mettertijd regelgevende bevoegdheden zullen worden toege-

kend.5""  De wet is verder minder specifiek over de samenstelling van de Volksraad, en sluit vrouwen uit 

vann het lidmaatschap van de Volksraad. Ten slotte bepaalt de wet dat de gouverneur-generaal de 

Volksraadd verplicht raadpleegt over sommige ontwerpen van algemene verordeningen. 

b.2b.2 Ingezetenschap, Nederlands onderdaanschap en Nederlanderschap, bevolkingsgroepen 

Hieronderr zal uitgebreider worden ingegaan op de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheden van 

dee Volksraad. Een behandeling van de samenstelling van de Volksraad is echter pas mogelijk na enkele 

opmerkingenn over het ingezetenschap van Nederlands-Indië, over het Nederlands onderdaanschap en 

hett Nederlanderschap, en over de wettelijke bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië. Al deze termen 

zijnn namelijk van belang voor een juist begrip van de bepalingen in het Regeringsreglement van 1854 

overr de samenstellingg van de Volksraad. 

5J**  Zie BHTK 1914-1915, 365 en 61, 4; BHTK 1915-1916, 54; BHTK 1916-1917, 22; HTK 1916-1917, p. 
20-110;; HEK 1916-1917, p. 107-34. Zie Cohen Stuart (1916-1917), deel I, p. 90-106, C.C. van Helsdingen 
(1917),, p. 4-61, Idema (1924), p. 330-7, Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indië,Nederlandsch-Indië, p. 311-6, en Van Weideren baron Rengers, deel IV, p. 347-50 voor weergaves van de 
behandelingg in de Staien-Generaal. 

5377 Zie HTK 1916-1917, p. 48 en 64. 
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IngezetenschapIngezetenschap van Nederlands-Indië 

Vanaff 25 juli 1918 bepaalt artikel 105 (nieuw) Rr 1854 dat een algemene verordening regels geeft over 

dee toelating en vestiging in Nederlands-Indië. Ingezetenen van Nederlands-Indië, aldus artikel 105 

(nieuw)) Rr 1854, zijn zij die in Nederlands-Indië gevestigd zijn, mits niet in strijd met de voorschriften 

vann die algemene verordening. Ingezetenschap is dus verbonden met vestiging: zij die rechtens geoor

loofdd in Nederlands-Indië zijn gevestigd zijn ingezetenen van Nederlands-Indië. Of iemand geacht kan 

wordenn gevestigd te zijn in Nederlands-Indië is overigens 'een feitelijke kwestie, die in elk speciaal 

gevall naar gelang van de omstandigheden beantwoord zal moeten worden'.338 

Opp grond van artikel 105 (nieuw) Rr 1854 en de algemene verordening waarnaar dit artikel verwijst 

zijnn ingezetenen van Nederlands-Indië: Nederlandse onderdanen die in Nederlands-Indië gevestigd 

zijn;; van landswege naar Nederlands-Indië gezonden personen met hun gezinnen die in Nederlands-

Indiëë gevestigd zijn; alle overigen die vergunning tot vestiging verkregen hebben en in Nederlands-

Indiëë gevestigd zijn.539 

NederlandsNederlands onderdaanschap en Nederlanderschap 

Hett begrip 'Nederlands onderdaan' hangt nauw samen met het begrip 'Nederlander'. Tot 1892 zijn 

volgenss artikel 5 BW Nederlanders 'allen die binnen het koningrijk of deszelfs koloniën zijn geboren 

uitt ouders, aldaar gevestigd'. Hierdoor zijn in Nederlands-Indië ook inheemsen en vreemde oosterling

en,, voor zover geboren uit ouders die daar gevestigd zijn, Nederlander.540 In 1892 komt hierin verande

ringg door de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, nr. 268). Deze wet bepaalt 

onderr meer dat Nederlander door geboorte is het wettig, gewettigd of door de vader erkend natuurlijk 

kind,, waarvan tijdens de geboorte de vader de staat van Nederlander bezit. De wet sluit echter inheem

senn en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die aldaar zijn geboren uit ouders in Nederlands-Indië 

gevestigd,, uit van het Nederlanderschap en laat hen vallen onder de categorie vreemdeling. 

Inn 1910 komt een wet tot stand houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van de 

bevolkingg van Nederlands-Indië (SNI 1910, nr. 296). Deze wet verleent de zojuist genoemde inheem

senn en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die daar zijn geboren uit ouders in Nederlands-Indië 

gevestigd,, en die wel degelijk tot het Nederlandse staatsverband behoren, de status van Nederlands 

onderdaann (- niet-Nederlander). Daarnaast zijn ook zij die volgens de wet van 1892 Nederlander zijn en 

inn Nederlands-Indië gevestigd zijn Nederlands onderdaan in de zin van de wet van 1910. De bevolking 

vann Nederlands-Indië bestaat daarmee vanaf 1910 uit Nederlandse onderdanen - Nederlanders, Neder-

53SS Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 66. 
5399 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 66-74 voor een uitgebreidere behandeling. 
5400 Ten aanzien van de burgerschapsrechten zijn inheemsen en vreemde oosterlingen geen Nederlander, zodat 

zijj onder meer geen actief en passief kiesrecht hebben. 
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landsee onderdanen - niet-Nederlanders, en vreemdelingen/ 

DeDe -wettelijke bevolkingsgroepen 

Tott 1 januari 1920 zijn er op grond van artikel 109 (oud) Rr 1854 vier bevolkingsgroepen in 

Nederlands-Indiê:: Europeanen, met Europeanen gelijkgestelden, inlanders en met inlanders gelijkge-

stelden.. Hoewel artikel 109 (oud) Rr 1854 de centrale begrippen 'Europeanen' en 'inlanders' niet 

definieert,, valt aan te nemen dat onder 'Europeanen' in ieder geval vallen Nederlanders en alle niet-

Nederlanderss die uit Europa afkomstig zijn. 'Inlanders' zijn allen die behoren tot de inheemse bevol

kingg van Nederlands-Indie. Met 'inlanders' gelijkgestelden, zoals Chinezen en Arabieren, worden ook 

well vreemde oosterlingen genoemd.542 

Artikell 109 (oud) Rr 1854 heeft door zijn onduidelijke redactie aanleiding gegeven tot tegenstrijdige 

interpretaties.. Om daaraan een eind te maken is op 1 januari 1920 een nieuw artikel 109 Rr 1854 in 

werkingg getreden.543 Dit artikel onderscheidt nog maar tussen drie bevolkingsgroepen: Europeanen, 

inlanderss en vreemde oosterlingen. Uit het artikel is af te leiden dat onder 'Europeanen' onder meer 

vallenn alle Nederlanders en alle niet-Nederlanders die uit Europa afkomstig zijn; dat onder 'inlanders' 

onderr meer vallen allen die behoren tot de inheemse bevolking van Nederlands-Indié; en dat onder 

'vreemdee oosterlingen' vallen allen die niet tot de Europeanen en de inlanders behoren, zoals Chinezen 

enn Arabieren.544 

b.3b.3 Samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Volksraad 

Hieronderr zal worden weergegeven wat de artikelen 131-144 Rr 1854 in hoofdlijnen bepalen over de 

samenstelling,, de inrichting en de bevoegdheden van de Volksraad, en zal worden weergegeven in 

hoeverree de Volksraad in de praktijk is geraadpleegd over ontwerpen van algemene verordeningen. 

Wellichtt ten overvloede: onderstaande weergave gaat over de periode 1918-1927; vanaf 16 mei 1927 

veranderenn met name de samenstelling en de bevoegdheden van de Volksraad ingrijpend. 

SamenstellingSamenstelling van de Volksraad 

Vann belang is vooral artikel 132 Rr 1854. Dit artikel bepaalt dat de Volksraad bestaat uit ten minste 39 

leden.. De wet geeft daarmee slechts een minimumaantal. Bij Koninklijk besluit van 30 maart 1917 

(SNI1917,, nr. 441) is bepaald dat de Volksraad 39 leden heeft. Bij Koninklijk besluit van 11 oktober 

19200 (SNI 1920, nr. 776) is dit aantal verhoogd tot 49 leden. 

Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 74-81 voor een uitgebreidere behandeling. 
Ziee bijvoorbeeld artikel 73 Rr 1854, ingetrokken bij wet van 26 november 1918 (SNI 1918, nr. 794). 
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 83. 
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 81-94 voor een uitgebreidere behandeling. 
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Artikell  132 Rr 1854 bepaalt verder dat de Volksraad bestaat uit benoemde en gekozen leden. De 

kroonn benoemt het lid dat voorzitter is. Van de overige leden wordt hoogstens de helft benoemd door de 

gouverneur-generaal.. Dit gebeurt na raadpleging van de Raad van Nederlands-Indië. De gouverneur-

generaall  is aan de aanbevelingen van de Raad niet gebonden. De door de gouverneur-generaal benoem-

dee leden behoren voor tenminste een kwart tot de inheemsen en voor het overige tot de Europeanen en 

dee vreemde oosterlingen. Het Koninklijk besluit van 30 maart 1917 bepaalt in aanvulling hierop dat de 

gouverneur-generaall  negentien leden benoemt, waarvan vijf inheemsen en veertien Europeanen en 

vreemdee oosterlingen. Het Koninklijk besluit van 11 oktober 1920, dat het vorige KB vervangt, bepaalt 

datt de gouverneur-generaal 24 leden benoemt, waarvan acht inheemsen en zestien Europeanen en 

vreemdee oosterlingen. 

Tenn slotte bepaalt artikel 132 Rr 1854 dat de andere Volksraadleden worden gekozen door de leden 

vann de lokale raden die op grond van artikel 68b Rr 1854 vanaf 1905 in Nederlands-Indië in het leven 

zijnn geroepen, zoals gewestelijke raden en gemeenteraden. De gekozen Volksraadleden behoren voor 

tenn minste de helft tot de inheemsen, voor het overige deel tot de Europeanen en vreemde oosterlingen. 

Hett Koninklijk besluit van 30 maart 1917 bepaalt in aanvulling hierop dat de leden van de lokale raden 

negentienn Volksraadleden kiezen, waarvan tien inheemsen en negen Europeanen en vreemde ooster-

lingen.. Het Koninklijk besluit van 11 oktober 1920, dat het vorige KB vervangt, bepaalt dat de leden 

vann de lokale raden 24 Volksraadleden kiezen, waarvan twaalf inheemsen en twaalf Europeanen en 

vreemdee oosterlingen. 

Dee wijze waarop de Volksraadleden worden gekozen is geregeld bij Koninklijk besluit van 30 maart 

19177 (SNI 1917, nr. 442). De leden van de lokale raden, die uit Europeanen, inheemsen en vreemde 

oosterlingenn zijn samengesteld, vormen voor de verkiezing van de leden van de Volksraad samen één 

kieslichaam.. De verkiezing van de tot de Europeanen en vreemde oosterlingen behorende Volksraadle-

denn en de verkiezing van de tot de inheemsen behorende Volksraadleden vinden afzonderlijk plaats. Bij 

dee verkiezing wordt gewerkt met het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit stelsel is nader 

uitgewerktt in de vorm van een personenstelsel, waarbij de kiezer zelfde stemoverdracht bepaalt door de 

kandidatenn te nummeren in de volgorde van zijn voorkeur.545 

Dee benoemingen door de gouverneur-generaal vinden plaats na afloop van de verkiezingen, zodat de 

gouverneur-generaall  kan zorgen voor een vertegenwoordiging van maatschappelijke stromingen en van 

partijenn die bij de verkiezingen on- of ondervertegenwoordigd zijn gebleven.546 

Dee wettelijke vereisten waaraan de leden van de Volksraad moeten voldoen zijn te vinden in artikel 133 

5455 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 192-4 voor een uitgebreidere behandeling. Zie ook Van der Pot-
Donner,, p. 466-7. 

5466 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 195, en A.F. de Savomin Lohman (1938), p. 9-10. 
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Rrr 1854. Zo moeten zij mannelijke ingezetenen van Nederlands-Indië zijn, Nederlands onderdaan zijn, 

enn tenminste 25 jaar oud zijn. Het artikel bevat ook enkele negatieve vereisten, zoals het niet zijn ontzet 

uitt de verkiesbaarheid en het niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen uit 's lands dienst. 

Dee leden van de Volksraad mogen niet tegelijk zijn vice-president of lid van de Raad van 

Nederlands-Indië,, hoofd van een departement van algemeen bestuur of voorzitter of lid van de Algeme

nee Rekenkamer in Nederlands-Indië (135 Rr 1854). Zij worden benoemd of gekozen voor een periode 

vann driejaar (137 Rr 1854). 

InrichtingInrichting  van de Volksraad 

Vann belang is vooral artikel 139 Rr 1854. De Volksraad houdt zijn vergaderingen te Batavia en deze 

vergaderingenn zijn normaliter openbaar. Er zijn jaarlijks twee gewone zittingen. De eerste zitting, de 

voorjaarszitting,, wordt geopend op de derde dinsdag van mei. Het Regeringsreglement bepaalt niet 

wanneerr de tweede zitting wordt gehouden en evenmin wanneer beide zittingen worden gesloten. In de 

praktijkk is de duur van beide zittingen samen ongeveer vijf maanden.547 Naast de gewone zittingen zijn 

ookk buitengewone zittingen mogelijk wanneer de gouverneur-generaal of de voorzitter van de Volks

raadd dat nodig vindt of tenminste vijftien Volksraadleden de wens te kennen geven tot het houden van 

eenn buitengewone zitting. 

Dee leden van de Volksraad stemmen zonder last of ruggespraak (136 Rr 1854) en zijn niet gerechte

lijkk vervolgbaar voor wat zij in de vergadering hebben gezegd of schriftelijk hebben overgelegd aan de 

vergaderingg (143 Rr 1854). De gouverneur-generaal kan de beraadslagingen van de Volksraad bijwo

nenn en heeft dan een raadgevende stem. Hij kan ook, en dit is wat er in de praktijk meestal is gebeurd, 

dee beraadslagingen door gemachtigden doen bijwonen om namens hem voorlichting te verschaffen 

(140RT1854).548 8 

BevoegdhedenBevoegdheden van de Volksraad 

Vann belang is vooral artikel 131 Rr 1854, dat de Volksraad tot een adviserend lichaam voor de 

gouverneur-generaall maakt, zonder regelgevende bevoegdheden. Op grond van dit artikel is de 

gouverneur-generaall bevoegd, en soms zelfs verplicht om de Volksraad te raadplegen; het advies van 

dee Volksraad bindt hem echter niet. De bevoegdheid tot raadpleging is te vinden in artikel 131 lid 2 Rr 

1854,, dat bepaalt dat de gouverneur-generaal de Volksraad raadpleegt over alle onderwerpen waarover 

hijj het oordeel van de Volksraad wil vernemen. 

Artikell 131 lid 3 Rr 1854 bepaalt wanneer de gouverneur-generaal verplicht is om de Volksraad te 

5477 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 203. 
**** Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 199-209 voor een uitgebreidere behandeling van de inrichting van de 

Volksraad. . 
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horen.. Zo moet de gouverneur-generaal de Volksraad horen over enkele financiële aangelegenheden, 

zoalss het vaststellen van de voorlopige begroting van Nederlands-Indië.549 Voor het onderwerp van dit 

verhaall  is belangrijker dat het artikellid bepaalt dat de gouverneur-generaal de Volksraad moet horen 

overr bepaalde categorieën ontwerpen van algemene verordeningen: ontwerpen die de ingezetenen van 

Nederlands-Indiëë persoonlijke militaire lasten opleggen, ontwerpen die voortvloeien uit de instelling 

vann provincies en andere gewesten, en ontwerpen over de wijze van verkiezing van Volksraadleden.SÏ0 

Dezee categorieën vormen slechts een klein deel van alle ontwerpen van algemene verordeningen. Voor 

dee grote meerderheid van ontwerpen geldt de facultatieve raadpleging. 

Inzakee de imperatieve raadpleging bepaalt artikel 131 lid 3 Rr 1854 verder dat de gouverneur-

generaall  de Volksraad moet raadplegen over zodanige andere onderwerpen als door de kroon bij 

algemenee verordening worden aangewezen. De kroon heeft een dergelijke algemene verordening niet 

vastgesteld. . 

Imperatievee raadpleging van de Volksraad wordt niet alleen voorgeschreven in artikel 131 Rr 1854. 

Artikell  61 Gw 1922, waarover meer in het volgende hoofdstuk, bepaalt dat de Volksraad moet worden 

gehoordd over wetsvoorstellen bestemd voor Nederlands-Indië te gelden, en dat de wijze van horen bij 

wett moet worden geregeld. De wijze van horen is geregeld in de Wet op de staatsinrichting van 

Nederlands-Indiëë van 23 juni 1925 (SNI1925, nr. 415 en 416), ook bekend als de Indische staatsrege-

lingg (IS). Artikel 71 IS, dat op 1 januari 1926 in werking treedt, bepaalt dat de Volksraad wordt 

gehoordgehoord over wetsontwerpen, uitsluitend of in belangrijke mate geldend voor Nederlands-Indië, voordat 

dezee in behandeling komen bij de Staten-Generaal. Dit horen is niet verplicht in gevallen van spoedei-

sendee aard, te bepalen door de kroon, bij initiatief-wetsvoorstellen, ter beoordeling van de voorzitter 

vann de Tweede Kamer, en bij bepaalde wetsvoorstellen op financieel terrein."1 

Naastt het recht om de gouverneur-generaal te adviseren, verleent het Regeringsreglement de Volksraad 

hett recht van petitie (artikel 131 lid 6 Rr 1854). Daarnaast zijn in de praktijk enkele rechten aan de 

Volksraadd toegekend zoals het vragenrecht en het recht van onderzoek. Met dit laatste recht wordt niet 

hett recht van enquête bedoeld, waarbij personen kunnen worden opgeroepen die tot het afleggen van 

getuigeniss verplicht zijn. Het recht van onderzoek houdt in dat de Volksraad een commissie uit zijn 

5499 De gouverneur-generaal maakt een voorlopige begroting waarbij hij gebonden is aan de wensen van de 
Volksraad.. De wetgevende macht in Nederland stelt de begroting van Nederlands-Indië definitief vast en mag 
daarbijj  van de wensen van de Volksraad afwijken. Zie artikel 4 Indische comptabiliteitswet en Kleintjes (1923-
1924),, deel II, p. 216-7. 

5500 De twee laatste categorieën zijn in 1922 in het Regeringsreglement opgenomen. Ze vloeien respectievelijk 
voortt uit de in 1922 opgenomen artikelen 67a-c Rr 1854 en uit het in 1922 gewijzigde artikel 132, lid 5 Rr 1854. 

5511 Deze imperatieve raadpleging van de Volksraad blijf t na 1927 bestaan en zal in het volgende hoofdstuk 
naderr aan de orde komen. 
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middenn een onderzoek kan laten instellen. Die commissie kan echter niemand dwingen getuigenis af te 

leggen.'52 2 

RaadplegingRaadpleging van de Volksraad over ontwerpen van algemene verordeningen 

Zoalss gezegd is raadpleging door de gouverneur-generaal verplicht voor een aantal categorieën ontwer

penn van algemene verordeningen, en voor het overige facultatief. Over de verplichte raadpleging zal 

hierr niet worden gesproken, wel moet - omwille van een bepaling van het belang van de Volksraad in 

dee periode 1918-1927 - de vraag worden gesteld in hoeverre de gouverneur-generaal gebruik heeft 

gemaaktt van de mogelijkheid om de Volksraad facultatief te raadplegen over ontwerpen van algemene 

verordeningen. . 

Hett antwoord op deze vraag kan kort zijn. De jubileum-uitgave Tien jaren volksraad 1918-1928 

geeftt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Volksraad naast de begrotingsontwerpen 

heeftt behandeld in de jaren 1918-1928. Dit overzicht noemt zo'n 50 algemene verordeningen waarover 

dee Volksraad vanaf 21 mei 1918 tot 16 mei 1927, de periode waarin hij als zuiver raadgevend lichaam 

optreedt,, al dan niet verplicht is geraadpleegd."3 Als wordt bedacht dat in het jaar 1920 alleen al meer 

dann 200 algemene verordeningen in het Staatsblad van Nederlands-Indië hebben gestaan, dan is 

(ongeachtt de onvolledigheid van het overzicht in Tien jaren volksraad 1918-1928) duidelijk dat de 

gouverneur-generaall slechts in geringe mate gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid tot facultatie

vee raadpleging van de Volksraad. 

b.4b.4 Reacties op de instelling van de Volksraad 

Dee reacties binnen en buiten de Staten-Generaal op de instelling van de Volksraad nemen drie vormen 

aan:: van de Volksraad wordt gezegd dat deze voldoet aan de eisen des tijds, te veel biedt ofte weinig 

biedt554 4 

Dee reacties in de Staten-Generaal op de instelling van de Volksraad zijn veelal positief, vooral in de 

Tweedee Kamer. Zo vermeldt het voorlopig verslag van de Tweede Kamer uit augustus 1915 over het 

wetsontwerp-Pleytee dat vele leden ingenomen zijn met het ontwerp. Zij vinden de Volksraad een 

geschiktt middel om de band tussen de inheemse bevolking en het Nederlandse gezag te versterken en 

5522 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 212-3 en Verslag van de commissie tot herziening van de staatsin-
richtingrichting van Nederlandsch-Indié, p. 321-2. Tijdens de behandeling van zijn wetsontwerp in de Eerste Kamer 
noemtt minister Pleyte dit recht 'te droit de s 'enquérir', zie HEK 1916-1917, p. 130. 

5533 Zie Tien jaren volksraad 1918-1928, p. 73-9; 21 mei 1918 is de datum waarop de eerste zitting van de 
Volksraadd is geopend. 

3144 In het onderstaande zal steeds worden gesproken over de Volksraad, hoewel sommige reacties voorafgaan 
aann de invoering van die naam en het dus nog hebben over de Koloniale Raad. 
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omm de staatkundige opvoeding van de Nederlands-Indische bevolking te bevorderen.355 Ook tijdens de 

mondelingee beraadslagingen over het wetsontwerp in de Tweede Kamer zijn de reacties in meerderheid 

positief.. De instelling van de Volksraad wordt gezien als een 'eisch des tijds',556 en verschillende 

Kamerledenn putten zich uit om het belang aan te tonen van het wetsontwerp en van de Volksraad voor 

dee staatkundige ontwikkeling van de Nederlands-Indische bevolking. Zo ziet het Kamerlid Beumer de 

instellingg van de Volksraad als een middel tot verwezenlijking van het ideaal van 

eenn Nederlandsch-Indifi, bewoond door een bevolking, die bezield is door gevoelens van aanhankelijk-
heidd jegens het moederland, die naar eigen aard en aanleg ontwikkeld en tot hoogere geestelijke en 
stoffelijkee welvaart is gekomen, die in staat is de eisenen te vervullen, welke de volle ontplooiing der 
beginselenn van autonomie en zelfbestuur stellen.557 

Ookk buiten de Staten-Generaal zijn de reacties vaak positief. Zo oordeelt Van Deventer in een artikel in 

hett Vaderland van 29 mei 1915 gunstig over het wetsontwerp-Pleyte: het 'gaat beslist in de goede 

richting'.5588 Van Deventer benadrukt dat de Volksraad een adviserend lichaam is, en dat zijn besluiten 

geenn verbindende kracht hebben. De instelling van de Volksraad verandert daarmee formeel niets aan 

dee bestaande machtsverhoudingen, met name aan de beteekenis van het Opperbestuur der Kroon, van 
dee verreikende bevoegdheid der nederlandsche wetgevende macht (...), van de wetgevende bevoegd-
heidd van den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indifi, van het bestuur door den landvoogd (.~)."9 

Vann Deventer kan zich vinden in de beperkte bevoegdheden van de Volksraad. De bevolkingsgroepen 

inn Nederlands-Indië zijn 'nog te zeer verschillend in verstandelijke ontwikkeling en economische 

kracht,, om nu reeds te verzekeren dat uit haar een orgaan zal voortkomen, aan hetwelk een beslissende 

stemm over het landsbestuur kan worden toegekend'.560 Wel gelooft Van Deventer dat uit de Volksraad 

'eenn lichaam [kan] groeien dat leiding geeft en aan hetwelk na verloop van tijd een beslissende stem 

kann worden toegekend'.561 Het zijn opmerkingen die stroken met Van Deventers eerder vermelde 

opvattingg dat de inheemse bevolking niet rijp is voor zelfbestuur en eerst een lang opleidingsproces 

moett doormaken. 

Verderr kan gewezen worden op Van Heekeren, hoofdredacteur van De Indische Gids, die zich in 

19155 verheugt in de indiening van het wetsontwerp-Pleyte. De Volksraad kan volgens hem 'een nieuwe 

periodee voor Nederlandsch-Indië (...) inluiden'.562 En Boelen, net als Van Heekeren schrijvend in De 

5555 Zie BHTK 1914-1915,365 en 61,4, p. 9. Zie ook Cohen Stuart (1916-1917), deel I, p. 97-8. 
5566 C.C. van Helsdingen (1917), p. 8. Zie ook Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting 

vanvan Nederlandsch-Indië, p. 313 en Van Weideren baron Rengers, deel IV, p. 348. 
5J77 JJJĴ I9i6_i9i7j p. 20. Zie C.C. van Helsdingen (1917), p. 7-13 voor een uitgebreidere weergave van de 

ontvangstt van het wetsontwerp-Pleyte in de Tweede Kamer. 
5""  C. Th. van Deventer (1915b), p. 414. 
5599 C. Th. van Deventer (1915b), p. 411. 
5600 C. Th. van Deventer (1915b), p. 411. 
5611 C. Th. van Deventer (1915b), p. 411. 
5622 Van Heekeren, p. 1074. 
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IndischeIndische Gids, ziet de werkzaamheden van de Volksraad met vertrouwen tegemoet: men kan immers 'in 

Bataviaa meestens beter de behoeften van India beoordeelen, dan in Nederland*.563 Cohen Stuart ten 

slottee ziet de Volksraad als een 'orgaan van den aanbrekenden nieuwen tijd', waarin zich als 'toekomst

beeldd (...) al duidelijk het koloniale zelfbestuur' fixeert.564 

Nationalistischee Indonesische verenigingen als Boedi Oetomo en de Sarekat Islam reageren ook 

tamelijkk positief op de instelling van de Volksraad.565 Wel benadrukken zij dat het gaat om 'een eerste 

stapp naar een democratisch stelsel en een grotere zelfstandigheid'.566 Zo acht Tjokroaminoto, voorzitter 

vann de Sarekat Islam, tijdens het eerste officiële nationale congres van die vereniging in juni 1916 te 

Bandoengg de Volksraad van grote waarde en betekenis als 

dee eerste stap naar het doel om een zelfbestuur hier in Nederlandsch-Indiö te verkrijgen (...). Als een 
eerstee stap, zeg ik. Later, of wanneer wij reeds een weinig zijn vooruitgegaan, zal 't natuurlijk anders 
worden.567 7 

Waarnaarr deze eerste stap volgens Boedi Oetomo en de Sarekat Islam moet leiden, blijkt in een extra 

politiekk nummer van het tijdschrift Koloniale studiën uit oktober 1917, dat de beginselverklaringen en 

werkprogramma'ss van beide verenigingen bevat. Boedi Oetomo verlangt een parlementaire regerings

vormm en de invoering van actief en passief kiesrecht voor mannen.568 De Sarekat Islam verlangt zelfbe

stuurr en een geleidelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de Volksraad, met als einddoel een 

vertegenwoordigendd wetgevend lichaam, door rechtstreekse verkiezing samengesteld. Het kiesrecht 

moett worden verleend aan alle mannelijke ingezetenen van 21 jaar en ouder die 'eenige schrijfkunst en 

voldoendee Maleisch verstaan'.569 

Naastt positieve reacties zijn er ook kritische reacties. Deze reacties zijn er in twee soorten: men vindt 

ofwell dat de instelling van de Volksraad te vroeg komt, ofwel dat de Volksraad niet genoeg biedt. De 

belangrijkstee vertegenwoordiger van de eerste soort kritische reactie is het Eerste-Kamerlid Colijn.570 

Colijnn wijst erop dat sinds het begin van de twintigste eeuw bij de inheemse bevolking een begeerte 

aanwezigg is naar meer politieke zelfstandigheid. De oprichting van Boedi Oetomo en vooral van de 

Sarekatt Islam, die het karakter heeft van een volksbeweging, toont dit aan. Het wetsontwerp-Pleyte 

speeltt op onjuiste wijze in op die begeerte. Het had 'aan het eind van den politieken ontwikkelingsgang 

5633 Boelen, p. 1366. 
5644 Cohen Stuart (1916-1917), deel III, p. 161. 
5655 Beide verenigingen zijn in paragraaf 4.1 kort aan de orde gekomen. 
5666 J.J.P. de Jong, p. 468. 
5677 Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 179. 
5611 Zie Hoofdbestuur van Boedi Oetomo, p. 30. 
5699 Djajadiningrat, p. 36. 
ST00 Zie C.C. van Helsdingen (1917), p. 13-27 voor een weergave van de ontvangst van het wetsontwerp-Pleyte 

inn de Eerste Kamer. 
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enn niet aan het begin daarvan (...) behooren te komen'.371 De ontwikkeling tot politieke zelfstandigheid 

vann de inheemse bevolking moet beginnen op decentraal niveau. Pas daarna kan worden gedacht aan 

medewerkingg van de inheemse bevolking aan het regeren van Nederlands-Indië op centraal niveau. 

Doorr deze geleidelijke ontwikkeling 'zou men de neiging tot politieke zelfstandigheid in juiste banen 

leidenn en te gelijk (...) tegenwicht ontvangen tegen ook in Indie*  niet te ontgane uitspattingen eener 

jongee volksbeweging'.572 Colijn vindt het wetsontwerp-Pleyte 'de bevrediging van een cry. Dat is soms 

ookk wat waard (...); maar in wezen brengt het ons weinig verder'.573 

Dee tweede soort kritische reactie - de Volksraad biedt te weinig - is ook in de Staten-Generaal te horen. 

Hett Tweede-Kamerlid Mendels noemt het wetsontwerp-Pleyte een schamel stuk wetgeving dat 'bitter, 

bitterr weinig' geeft. De Volksraad krijgt geen regelgevende bevoegdheden, zodat het ontwerp niets te 

makenn heeft 'met een recht van medezeggenschap van de inlandsche bevolking om mede te beslissen 

overr haar eigen belangen'.574 Het grote belang van de Volksraad ligt voor Mendels alleen in het feit dat 

'wijj  nu voor het allereerst in de geschiedenis van ons gezag in Indië eindelijk hebben een publiek door 

dee wet gesanctionneerd college, waarin over de zaken van Indië wordt gesproken', een college 'waar 

menn onschendbaar is, niet vervolgd kan worden voor de dingen, welke men zegt en voor de stem, welke 

menn daar uitbrengt'.575 

Kritischee reacties van de tweede soort zijn vaker en in fellere bewoordingen te horen buiten de 

Staten-Generaal.. Ze zijn vooral afkomstig uit Indonesische kringen, al dan niet in Nederlands-Indië. In 

Nederlandd is er bijvoorbeeld de Indische Vereeniging, een vereniging van Indonesische studenten.576 In 

HindiaHindia Poetra, een uitgave van deze vereniging, wordt de Volksraad omschreven als een 'pseudo-

parlementje'' dat 'een werktuig bedoelt te zijn van de regeering'.577 En in Nederlands-Indië is er 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld Insulinde, de opvolger van de Indische Partij, die net als die partij naar onafhankelijkheid 

5711 HEK 1916-1917, p. 108. 
5722 HEK 1916-1917, p. 109. 
5733 HEK 1916-1917, p. 109. De ethicus Van Kol, die ook lid is van de Eerste Kamer, is het voor een deel eens 

mett de conservatievere Colijn: ook hij vindt dat het wetsontwerp-Pleyte 'het einde moest zijn der politieke 
ontvoogding,, de sluitsteen, daar het thans een pyramide is, die op geen goede basis rust'. Voor het overige is Van 
Koll  veel positiever over het ontwerp. Hij gelooft dat uit het stelsel van het ontwerp nog 'iets goeds [kan] komen, 
indienn het loyaal en eerlijk wordt toegepast' (HEK 1916-1917, p. 111). 

5744 HTK 1916-1917, p. 38. 
" 55 HTK 1916-1917, p. 43. Vóór de instelling van de Volksraad is het beleid van de Indische regering in 

Nederlands-Indiëë vooral besproken in de Raad van Nederlands-Indië. Dit college besprak het beleid niet in het 
openbaar,, zijn adviezen waren bijna altijd geheim, en het bestond uit aan de kroon ondergeschikte ambtenaren. 
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 221-2. 

5766 Zie Poeze, p. 71-81,104-20, 133-40 over deze vereniging. 
5777 Reflector, p. 153 en p. 154. Zie Poeze, p. 106-7 over Hindia Poelra. 
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voorr Nederlands-Indtó streeft.378 Insulinde noemt de Volksraad 'een surrogaat voor een parlement', en 

vindtt dat er zeer veel 'goede wil voor noodig [is], om dat (...) lichaam au sérieux te nemen'.579 

c.c. De Volksraad nader beschouwd 

Hieronderr zullen de samenstelling en bevoegdheden van de Volksraad worden geëvalueerd. Vervolgens 

zall een typering worden gegeven van de Volksraad. 

clcl De samenstelling van de Volksraad en de bevoegdheden van de Volksraad inzake regelgeving 

-- Samenstelling 

Zoalss vermeld stelden de ontwerpen van Van Dedem en Fock voor om (maximaal) vier buitengewone, 

niet-ambtelijkee leden op te nemen in de Raad van Nederlands-Indië. Deze leden worden benoemd en 

moetenn Nederlander zijn. Inheemsen en vreemde oosterlingen komen niet in aanmerking voor het 

buitengewoonn lidmaatschap van de Raad (tenzij ze genaturaliseerd zijn). De wetsontwerpen-De Waal 

Malefijtt stelden voor een Koloniale Raad met 29 leden in te stellen waarin ambtenaren en niet-ambtena-

renn zitting hebben. De niet-ambtenaren worden deels benoemd en deels gekozen. Ook inheemsen en 

vreemdee oosterlingen kunnen lid van de Koloniale Raad zijn. De wet van 16 december 1916 bepaalt dat 

dee Volksraad bestaat uit ten minste 39 leden. Zij worden deels benoemd en deels gekozen. Anders dan 

dee wetsontwerpen-De Waal Malefijt bepaalt de wet niet dat een deel van de leden ambtenaar moet zijn. 

Zowell Europeanen als inheemsen en vreemde oosterlingen kunnen lid zijn van de Volksraad. 

Hett bovenstaande toont dat er geleidelijk steeds meer gestreefd wordt naar een orgaan waarin leden van 

dee bevolking van Nederlands-Indië' zitting hebben. De wet van 16 december 1916 is het hoogtepunt in 

diee ontwikkeling: de Volksraad heeft meer leden dan de voorgestelde uitgebreide Raad van Nederlands-

IndiSS en de voorgestelde Koloniale Raad, het verplichte ambtelijke element is verdwenen en in de 

Volksraadd kunnen - anders dan in de voorgestelde uitgebreide Raad van Nederlands-Indië - naast 

Nederlanderss ook inheemsen en vreemde oosterlingen zitting hebben. De considerans van de wet van 

166 december 1916 spreekt daarom over de instelling van de Volksraad als over 'de instelling van een 

vertegenwoordigendd lichaam'.580 Bij het vertegenwoordigende karakter van de Volksraad valt echter 

well een kanttekening te plaatsen. 

Dee Volksraad is een college 'dat over eenige belangrijke aangelegenheden zijn oordeel zal hebben te 

kennenn te geven en daarbij de publieke zaak in het openbaar zal hebben te bespreken'.5*1 Als zodanig 

Ziee Van den Doel (1994), p. 316, en J.J.P. de Jong, p. 470. 
Tjiptoo Mangoenkoesoemo, p. 51. 
SNII 1917, nr. 114. 
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 189. 
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heeftt de Volksraad een vertegenwoordigend karakter 'in dezen zin, dat dit lichaam heeft op te komen 

voorr de belangen van de bevolking, die het heeft te behartigen'.5*2 Een lichaam kan daarnaast ook 

vertegenwoordigendd zijn omdat de bevolking meewerkt aan de samenstelling ervan. In dit opzicht is de 

Volksraadd nauwelijks vertegenwoordigend.383 

Zoalss eerder vermeld wordt slechts een deel van de leden van de Volksraad gekozen. Dit deel wordt 

gekozenn door de leden van de lokale raden die sinds 1905 in Nederlands-Indiö in het leven zijn geroe-

pen.. In de periode tot 1927 zijn er twee soorten lokale raden die deelnemen aan de verkiezing van de 

Volksraad:: gewestelijke raden en plaatselijke raden. In deze raden zitten in de regel zowel Europeanen 

alss inheemsen en vreemde oosterlingen. De leden van de gewestelijke raden worden benoemd door de 

gouverneur-generaal.. De leden van de meeste plaatselijke raden worden gekozen door mannelijke 

Nederlandsee onderdanen. Deze onderdanen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten zij zijn 

aangeslagenn in een landsinkomstenbelasting naar een jaarlijks inkomen van ten minste / 900 waar het 

Europeanenn betreft, en van ten minste ƒ 600 waar het inheemsen en vreemde oosterlingen betreft.584 

DitDit  alles zorgt voor een stelsel waarin slechts een deel van de Volksraad wordt gekozen, en wel door 

eenn klein kiezerskorps (in 1923 gaat het om 1127 personen).585 Dit kleine kiezerskorps wordt zelf ook 

maarr voor een deel gekozen. En de eisen die aan de kiezers van dit deel van het kiezerskorps worden 

gesteldd zijn dusdanig dat ook hun aantal klein is. Al met al werkt de bevolking van Nederlands-Indië 

duss maar in geringe mate mee aan het samenstellen van de Volksraad, die daarom nauwelijks een 

vertegenwoordigendd lichaam in de hierboven onderscheiden tweede betekenis kan worden genoemd. 

Eenn belangrijke reden voor de terughoudendheid van de wetgevende macht bij het toekennen van 

eenn rol voor de bevolking bij het samenstellen van de Volksraad is de opvatting dat het ontwikkelings-

peill  van grote delen van de inheemse bevolking te laag is om een ruime toekenning van het kiesrecht 

voorr deze groep te rechtvaardigen. Andere aangevoerde redenen zijn de grote afstanden in Nederlands-

Indiëë en het ontbreken van een burgerlijke stand aldaar, waardoor niet kan worden bepaald of iedereen 

diee mag kiezen dat recht ook krijgt.386 

BevoegdhedenBevoegdheden inzake regelgeving 

Dee wet van 16 december 1916 vormt waar het deze bevoegdheden betreft geen hoogtepunt in een 

S8ïï Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 189. 
5833 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 189. Hetzelfde geldt voor de Koloniale Raad die De Waal Malefijt 

heeftt voorgesteld. Van Deventer heeft deze Koloniale Raad daarom bekritiseerd. Zie C. Th. van Deventer (1914), 
p.. 422-3; zie ook C. Th. van Deventer (1915a), p. 434. 

5844 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 192 en deel II, p. 60-1; Verslag van de commissie tot bestudeering 
vanvan staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 93-4 en 134-5. 

5855 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 93. 
5866 Zie BHTK 1914-1915, 365, 3, p. 3; HTK 1916-1917, p. 37,44, 54-5. 
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ontwikkeling.. Zo is eerder gebleken dat gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk tijdens de discussies 

voorafgaandd aan het wetsontwerp-Van Dedem de opheffing van de Raad van Nederlands-Indië en de 

instellingg van een Koloniale Raad had voorgesteld. Deze Koloniale Raad zou deels uit ambtenaren en 

deelss uit vertegenwoordigers van de Europese bevolking van Nederlands-Indie bestaan en op regelge

vendd terrein de bevoegdheid krijgen van de Raad van Nederlands-Indië: het geven van bindende 

adviezenn over ontwerp-ordonnanties op de wijze voorgeschreven in de artikelen 29 en 30 Rr 1854. De 

wetsontwerpenn van Van Dedem, Fock en De Waal Malefijt en de wet van 16 december 1916 gaan 

muiderr ver dan het voorstel van Pijnacker Hordijk. 

Dee ontwerpen van Van Dedem en Fock bieden op dit punt nog het meest: zij laten de mogelijkheid 

openn dat vertegenwoordigers van de Europese bevolking van Nederlands-Indië meewerken aan de 

bindendee adviezen van de Raad van Nederlands-Indie over ontwerp-ordonnanties. De wetsontwerpen-

Dee Waal Malefijt gaan in deze het minst ver: de Koloniale Raad krijgt op regelgevend terrein noch 

medeverordenende,, noch adviserende bevoegdheden. De wet van 16 december 1916 biedt meer dan de 

wetsontwerpen-Dee Waal Malefijt, maar niet veel meer. De Volksraad geeft geen bindende adviezen, 

maarr adviezen die de gouverneur-generaal tot niets verplichten. Ook is de gouverneur-generaal slechts 

bijj uitzondering gehouden om de Volksraad om advies te vragen over ontwerp-ordonnanties. 

Dee instelling van de Volksraad zorgt al met al niet voor een verandering in het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indiê. Tijdens de mondelinge beraadslagingen in de 

Tweedee Kamer over zijn wetsontwerp erkent minister Pleyte dat het ontwerp (en daarmee de wet van 

166 december 1916) de Volksraad weinig bevoegdheden geeft op het terrein van regelgeving voor 

Nederlands-Indie.. Hij beschouwt de bevoegdheden die het ontwerp geeft, het meestal facultatieve horen 

enn het recht van petitie, zelfs 'als niets anders dan een expediënt, een surrogaat, dat voorloopig dienst 

zouu moeten doen'.5*7 Het ontwerp zet, zo heeft hij eerder tijdens de mondelinge beraadslagingen 

opgemerkt,, slechts 'een eerste stap (...) op den weg die er toe leiden zal, dat aan de rechtsgemeenschap 

inn Indie wetgevende macht wordt toegekend'.5" Van een snelle toekenning van 'wetgevende macht' 

aann de Volksraad lijkt Pleyte niets te willen weten. In een schrijven uit januari 1918 aan gouverneur-

generaall Van Limburg Stirum stelt hij dat in tijden nog niet kan worden gedacht aan vervulling van het 

doorr de nationalistische beweging geuite verlangen om van de Volksraad een medebeslissend rege

ringsorgaann te maken. Het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië zou erdoor worden verlamd, tot 

HTKK 1916-1917, p. 54. Mijn cursivering. 
HTKK 1916-1917, p. 47. 
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onherstelbaree schade voor de ontwikkeling van Nederlands-Indië.5*9 

Eenn andere reden voor minister Pleyte om de Volksraad voorlopig geen regelgevende bevoegdheden 

tee geven, is te vinden in de al behandelde memorie van toelichting bij zijn ontwerp die, waar het dit 

onderwerpp betreft, zwaar leunt op de memorie van toelichting bij de wetsontwerpen-De Waal Malefijt. 

Dee Volksraadleden zijn geen beroepspolitici maar over heel Nederlands-Indië verspreid wonende 

particulierenn 'wier dagelijksche bezigheden hun veelal niet zullen veroorloven meer dan een beperkt 

gedeeltee van hunnen tijd aan de verplichtingen van het lidmaatschap te wijden'.5*0 Het maken van 

regelgevingg is een continu proces waaraan deze particulieren dus niet kunnen deelnemen. Zij kunnen 

niett worden belast 'met medewerking aan deze uitgebreide taak, welke hunne voortdurende aandacht en 

menigvuldigee samenkomsten zou vorderen'.591 Het maken van regelgeving moet daarom 'vooreerst aan 

denn Gouverneur-Generaal en den Raad van Nederlandsch-Indië toevertrouwd' blijven.592 

c.2c.2 Typering van de Volksraad in de periode 1918-1927 

Uitt het bovenstaande blijkt dat de Volksraad kan worden getypeerd als een tot op zekere hoogte 

vertegenwoordigendd lichaam, met geringe bevoegdheden op het terrein van regelgeving. De Volksraad 

kann daarnaast nog op een andere manier worden getypeerd, aan de hand van de eerder weergegeven 

uitgangspuntenn bij het verlenen van zelfbestuur aan Nederlands-Indië, en met name aan de hand van 

hett daar onderscheiden derde uitgangspunt: de voorlopige ongeschiktheid van de inheemse bevolking 

tott deelname aan zelfbestuur. 

Inn het kort komen de uitgangspunten, die ook worden aangehangen in de ethische richting en de 

ethischee politiek, op het volgende neer. Zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model is nodig. 

Ditt impliceert een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering. Als Nederlands-Indië zelfbestuur 

krijgtt naar westers model, dan kan deze regering niet als autocraat optreden. Er moet een controlerend 

orgaann komen in Nederlands-Indië dat eventueel ook meewerkt aan het vaststellen van regelgeving, en 

waaraann de Indische regering verantwoordelijk is. Dit orgaan moet worden samengesteld uit vertegen-

woordigerss van de bevolking van Nederlands-Indië. Het probleem daarbij is dat de bevolking, met 

namee het inheemse deel, niet rijp is voor de introductie van een dergelijk orgaan. De inheemse bevol-

kingg moet door Nederland worden opgeleid om deel te kunnen nemen aan het regeren van Nederlands-

Indië.. Deze opleiding zal een lange tijd duren en dient bij voorkeur niet te leiden tot onafhankelijkheid 

5899 Zie Van den Doel (1994), p. 323. Voorbeelden van dit verlangen naar een medebeslissende Volksraad zijn 
tee vinden in het politieke nummer van Koloniale studiën van oktober 1917, waarnaar eerder is verwezen. In dat 
nummerr verlangen Boedi Oetomo en Insulinde een parlementaire regeringsvorm, en verlangt de Sarekat Islam 
eenn vertegenwoordigend wetgevend lichaam. Zie KS 1 (1916-1917), deel III , p. 30, 36 en 50. 

5900 BHTK 1914-1915,365, 3, p. 5. 
5911 BHTK 1914-1915,365,3, p. 5. 
5922 BHTK 1914-1915,365, 3, p. 5. 
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voorr Nederlands-Indie. 

Dee Volksraad past goed in dit stelsel van overwegingen. De instelling van de Volksraad is een daad van 

ethischee politiek waarmee niet is beoogd om vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische bevolking 

onmiddellijkk te betrekken bij zelfbestuur voor Nederlands-Indie - dat in 1916 bij lange na nog niet is 

ingevoerdd - maar om die vertegenwoordigers in aanraking te laten komen met de praktijk van het 

regerenn van Nederlands-Indie opdat zij later actief betrokken kunnen worden bij het (toekomstige) 

zelfbestuurr voor Nederlands-Indie. De Volksraad kan daarmee mijns inziens óók worden getypeerd als 

eenn opleidingsinstituut voor vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische bevolking, dat hen moet 

voorbereidenn op een toekomstige actieve rol in het regeren van een zelfbesturend Nederlands-Indie. 

Dee instelling van de Volksraad past ook in het streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indie naar 

westerss model Uiteindelijk moet de Volksraad een vertegenwoordigend lichaam worden dat - blijkens 

eerderr behandelde opmerkingen in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp-Pleyte - rechtstreeks 

doorr de bevolking is gekozen en medebeslissende bevoegdheden op regelgevend terrein heeft. De 

overeenkomstenn tussen een dergelijk lichaam en de Staten-Generaal, en meer in het algemeen tussen 

eenn stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden waarin een dergelijk lichaam past en het 

Nederlandsee stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden, zijn overduidelijk. 

Tenn slotte blijkt uit Pleyte's zojuist weergegeven opmerking dat in tijden nog niet kan worden 

gedachtt aan vervulling van het door de nationalistische beweging geuite verlangen om de Volksraad tot 

medebeslissendd regeerorgaan te maken, dat de opleiding van de (inheemse) bevolking wordt gezien als 

eenn langdurig proces. Pleyte's opmerking dat een te snelle vervulling van dit verlangen het Nederlandse 

gezagg in Nederlands-Indie zou verlammen, tot onherstelbare schade voor de ontwikkeling van 

Nederlands-Indie,, toont dat hij meent dat Nederlands-Indie de Nederlandse leiding in dat proces en 

meerr in het algemeen de band met Nederland voorlopig nog nodig heeft 

Minn of meer in overeenstemming met het bovenstaande hebben veel tijdgenoten de instelling van de 

Volksraadd in de eerste plaats van belang geacht voor de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indie, als 

instituutt waar politieke ervaring wordt opgedaan, en waar door direct en openbaar contact met de 

regeringg duidelijk wordt wat er allemaal komt kijken bij het regeren van Nederlands-Indie.393 De 

instellingg van de Volksraad is daarnaast door tijdgenoten ook van belang geacht voor de Indische 

regering.. Die heeft er de kans door gekregen om zich via haar gemachtigden (zie artikel 140 Rr 1854) 

openlijkk te verantwoorden en te verdedigen, duidelijker te maken wat haar bedoelingen zijn, en makke-

3933 Zie Bergmeijer, p. 49; H. Carpentier Atöng, p. 13; A.F. de Savomin Lobman (1938), p. 15; Schumann 
(1923),, p. 124. Daarbij moet wel worden bedacht dat de Nederlanders in de Volksraad oververtegenwoordigd 
waren;; zij konden er daardoor de eerste viool spelen. 
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lijkerr te weten te komen wat er onder de bevolking leeft.5W Bij deze kans voor de Indische regering past 

eenn kanttekening: gezien zijn geringe bevoegdheden heeft de Volksraad geen middelen om de regering 

tee dwingen tot openbaarmaking van haar regeringsdaden en -voornemens, en evenmin middelen om 

invloedd af te dwingen op deze daden en voornemens. Of en in hoeverre de regering haar daden en 

voornemenss presenteert in en laat beïnvloeden door de Volksraad hangt af van de welwillendheid van 

dee Indische regering en - gezien de positie van de Indische regering - van de welwillendheid van de 

kroon. . 

Gezienn het bovenstaande kan de vraag opkomen of de instelling van de Volksraad een belangrijke stap 

iss geweest. Enerzijds moet, zo kan in antwoord hierop worden gesteld, het belang van de instelling van 

dee Volksraad niet worden gebagatelliseerd. Gezien de zelfbeperkingen van het Nederlandse koloniale 

denkenn - men wil de (inheemse) bevolking opleiden tot medewerking aan zelfbestuur, maar gelooft dat 

dee opleiding langs wegen der geleidelijkheid moet verlopen en wil liever niet dat de opleiding uitmondt 

inn onafhankelijkheid - zetten de Nederlandse beleidsmakers en de Nederlandse wetgevende macht met 

dee instelling wel degelijk een stap vooruit. Er wordt op centraal niveau voor het eerst werk gemaakt van 

hett opleiden van de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indië tot medewerking aan zelfbestuur. 

Anderzijdss is het, zuiver en alleen kijkend naar de samenstelling en de bevoegdheden van de Volks-

raad,, moeilijk om de instelling van de Volksraad een werkelijk grote stap vooruit te noemen. De 

Volksraadd wordt maar gedeeltelijk en door een zeer klein bevolkingsdeel gekozen, en heeft weinig 

bevoegdheden.. Concluderend kan misschien het beste worden gesteld dat, gegeven het Nederlandse 

kolonialee denken, de instelling van de Volksraad een stap vooruit is, maar een tamelijk voorzichtige 

stapp - en als zodanig typerend voor dat denken. 

4.44 Enkele afsluitende opmerkingen 

Inn het onderstaande zal een overzicht worden gegeven van het stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië en de daarmee samenhangende verhoudingen tussen de Staten-

Generaal,, de kroon en de gouverneur-generaal in de periode 1848-1927 (paragraaf 4.4.1). Daarna zal 

eenn overzicht worden gegeven van voorstellen tot verandering in het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden en van veranderingen in het denken over Nederlands-Indië die aan die voorstellen 

tenn grondslag liggen (paragraaf 4.4.2). 

4.4.11 Verdeling en verhouding 

5944 Zie Bergmeijer, p. 48; H. Carpentier Alting, p. 13-4; A.F. de Savorain Lohman (1938), p. 15; Schumann 
(1923),, p. 123; Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 123. 
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a.a. Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

Hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlanüs-lndie in de periode 1848-

19277 ziet er in het kort als volgt uit: 

1.. Het stelsel is gebaseerd op de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. 

2.. Er zijn in deze periode drie regelgevers voor Nederlands-Indië: de wetgevende macht, de kroon en 

dee gouverneur-generaal. Hun bevoegdheid steunt op artikel 59 Gw 1848 (wetgevende macht en 

kroon)) en op artikel 20 Rr 1854 (gouverneur-generaal). 

3.. De wetgevende macht maakt regelgeving in de vorm van wetten, de kroon maakt regelgeving in de 

vormm van Koninklijke besluiten, de gouverneur-generaal maakt regelgeving in de vorm van ordon-

nanties,, zo blijkt uit artikel 31 Rr 1854. 

4.. Bij het maken van ordonnanties is de gouverneur-generaal verplicht tot samenwerking met de Raad 

vann Nederlands-Indie". De rol voor de Raad in die samenwerking kan het best worden getypeerd als 

hett geven van een bindend advies, niet als het hebben van een medeverordenende bevoegdheid. 

5.. De in punt 3 gegeven volgorde is ook een rangorde: de wetgevende macht is de hoogste regelgever 

voorr Nederlands-Indie, gevolgd door de kroon en dan door de gouverneur-generaal. Dit heeft als 

gevolgg dat in het algemeen regelgeving door een bepaald orgaan vastgesteld, slechts gewijzigd kan 

wordenn door hetzelfde orgaan, of door een hoger orgaan, maar niet door een lager orgaan. 

6.. Het komt daarnaast voor dat de wet bepaalde onderwerpen ter regeling opdraagt aan de gouverneur-

generaal,, zodat de kroon dan niet bevoegd is tot (wijziging van de) regeling van die onderwerpen. 

Ookk draagt de wet bepaalde onderwerpen ter regeling aan de wetgevende macht op, zodat andere 

regelgeverss op dat terrein geen rol kunnen spelen. Ten slotte draagt de wet ook bepaalde onderwer-

penn ter regeling aan de kroon op, waarbij de onder punt 5 gegeven hoofdregel geldt. 

7.. Het opdragen van de regeling van bepaalde onderwerpen aan een specifieke regelgever is in het 

stelsell  van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 meer uitzondering dan regel. 

Dee Grondwet draagt de wetgevende macht drie onderwerpen ter regeling op en bepaalt dat de 

wetgevendee macht verder elk onderwerp aan zich kan trekken. Het Regeringsreglement spreekt over 

hett algemeen over het regelen van onderwerpen bij algemene verordening, onder welke term zowel 

wettenn als Koninklijke besluiten en ordonnanties vallen. Er is met andere woorden een stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden dat in belangrijke mate 'open' genoemd kan worden. 

8.. In de praktijk is de meeste regelgeving voor Nederlands-Indië gemaakt door de gouverneur-gene-

raal,, gevolgd door de kroon, en ten slotte - op ruime afstand - door de wetgevende macht 

9.. In de praktijk is de kroon de belangrijkste regelgever voor Nederlands-Indie: de 'wetboeken' op het 

terreinn van formeel en materieel privaat- en strafrecht zijn vrijwel alle bij Koninklijk besluit vastge-

steld.. Daarnaast heeft de kroon een grote invloed op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-

generaall  door de bevelen die hij de gouverneur-generaal kan geven. 
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Inn tabelvorm ziet het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-lndie er ais 

volgtt uit: 

wetgevendee macht wet het reglement op het beleid der regering; het muntstelsel; de wijze 
vann beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen; 
anderee onderwerpen, zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan 

kroonn KB alle onderwerpen die niet door de wetgevende macht zijnn geregeld 
off krachtens grondwet of wet moeten worden geregeld of waarvan 
dee regeling door de wetgevende macht niet aan de gouverneur-
generaall is opgedragen 

gouverneur-generaall ordonnantie alle onderwerpen die niet door de wetgevende macht of door de 
kroonn reeds geregeld zijn of geregeld moeten worden 

b.b. De verhoudingen tussen de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal 

Dee laatste opmerking onder punt negen gaat eigenlijk al over de verhoudingen tussen de Staten-Gene-

raal,, de kroon en de gouverneur-generaal. In het kort zien deze verhoudingen er als volgt uit: 

1.. De gouverneur-generaal is ambtelijk verantwoordelijk aan de kroon, zoals blijkt uit artikel 37 Rr 

1854.. Dit houdt in dat de gouverneur-generaal rekenschap moet afleggen aan de kroon van zijn 

regeringsdadenn telkens wanneer de kroon dit wenst en dat de kroon de regeringsdaden van de 

gouverneur-generaall kan goed- of afkeuren. 

2.. De minister van koloniën is politiek verantwoordelijk aan de Staten-Generaal voor de regeringsda

denn van de kroon, voor zijn eigen regeringsdaden, en voor de regeringsdaden van de gouverneur-

generaall voor zover door de kroon goedgekeurd, of tenminste niet afgekeurd. Als de Staten-Gene

raal,, met name de Tweede Kamer, regeringsdaden van de kroon (of van de minister) afkeuren, kan 

ditt op grond van de vertrouwensregel leiden tot het aftreden van de minister. 

3.. De kroon heeft door de ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal de mogelijk

heidd diens regeringsdaden diepgaand te beïnvloeden. Hij kan dat in het bijzonder via de bevelen die 

hijj aan de gouverneur-generaal mag geven. 

4.. De kroon is door de politieke verantwoordelijkheid van de minister van koloniën bijna verplicht de 

regeringsdadenn van de gouverneur-generaal diepgaand te beïnvloeden. De minister is ook voor die 

regeringsdadenn verantwoordelijk en de Staten-Generaal kijken over zijn schouder mee. De Staten-

Generaall hebben door de omvang van de politieke verantwoordelijkheid niet alleen op directe wijze 

invloedd op de regeringsdaden van de kroon en van de minister, maar ook op indirecte wijze invloed 

opp de regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Als de Staten-Generaal, met name de Tweede 

Kamer,, regeringsdaden van de gouverneur-generaal afkeuren, kan dit leiden tot het ontslag van de 

gouverneur-generaal. . 
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S.. De ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en de politieke verantwoordelijk-

heidd van de minister van koloniën zorgen ervoor dat niet of nauwelijks sprake is van een zelfstandi-

gee positie voor de gouverneur-generaal. 

Inn tabelvorm zien de belangrijkste elementen van de verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de kroon 

enn de gouverneur-generaal er als volgt uit: 

dee gouverneur-generaal 
iss ambtelijk verantwoor
delijkk aan de kroon 

dee minister van koloniën 
iss politiek verantwoorde
lijkk aan de Staten-Gene
raal l 

dee gouverneur-generaal 
moett rekenschap afleg
genn aan de kroon voor 
zijnn regeringsdaden 

dee minister van koloniën 
moett rekenschap afleg
genn aan de Staten-Gene
raall voor regeringsdaden 
vann de kroon, van de 
ministerr en van de 
gouverneur-generaal l 

ontslagg van de 
gouverneur-generaal l 
doorr de kroon 

dee Staten-Generaal kun
nenn zowel de minister als 
dee gouverneur-generaal 
dwingenn tot aftreden 

inperkingg van de zelf
standigheidd van de 
gouverneur-generaal:: de 
kroonn kan beïnvloeden 

verderee inperking van de 
zelfstandigheidd van de 
gouverneur-generaal:: de 
Staten-Generaall kunnen 
viaa de kroon beïnvloeden 

Opp grond van het bovenstaande kan het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de jaren 1848-1927 worden getypeerd als een constitutionalistisch stelsel. Er is 

eenn zekere mate van machtenscheiding en er is een medewetgevende en controlerende volksvertegen-

woordigingg in Nederland. 

4.4.22 Voorstellen tot verandering van het stelsel 

Overr de in dit hoofdstuk behandelde voorstellen en de opvattingen die eraan ten grondslag liggen kan 

inn het kort het volgende worden opgemerkt: 

1.. Gedurende de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn veel voorstellen gedaan tot verandering van 

hett stelsel van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Een groep daarvan wil verande-

ringg in het Nederlandse deel van het stelsel, een andere groep wil verandering in het Nederlands-

Indischee deel van het stelsel. 

2.. De eerste groep bestaat uit drie soorten voorstellen: voorstellen om in Nederland een Koloniale Raad 

inn te stellen; voorstellen om afgevaardigden uh Nederlands-Indië op te nemen in de Staten-Generaal; 

eenn voorstel om een aparte Kamer voor Nederlands-Indië in Nederland in te stellen. Geen van deze 

voorstellenn is in praktijk gebracht. 

3.. De tweede groep voorstellen vloeit grotendeels voort uit ontwikkelingen in het Nederlandse kolonia-
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Iee denken n& 1850. De gedachte komt op dat gestreefd moet worden naar zelfbestuur naar westers 

modell  voor Nederlands-Indië, mede voor en door de inheemse bevolking. Dit streven wordt rond 

19000 benadrukt in de ethische richting en in de daaraan gelieerde ethische politiek. 

4.. Het streven naar een dergelijk zelfbestuur kent een aantal uitgangspunten. Ten eerste vereist zelfbe-

stuurr een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering. Ten tweede vereist de grotere zelfstan-

digheidd de insteling van een orgaan in Nederlands-Indië dat de Indische regering controleert en dat 

bestaatt uit vertegenwoordigers van de bevolking van Nederlands-Indië. Dit orgaan kan eventueel 

ookk meewerken aan het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. 

5.. Bovenstaande uitgangspunten vloeien hoofdzakelijk voort uit staatkunde en staatsrecht. De overige 

tweee uitgangspunten vloeien voor een deel ook voort uit de Nederlandse perceptie van de inheemse 

samenlevingg en uit de vrees Nederlands-Indië te verliezen en zijn daarmee deels zelfbeperkingen in 

hett Nederlandse koloniale denken. Ten eerste wordt veelal gedacht dat de inheemse bevolking nog 

langg niet rijp is voor medewerking aan zelfbestuur en eerst een langdurige opleiding moet krijgen. 

Tenn tweede schrikt men terug voor de uiterste consequentie van het opleiden tot zelfbestuur: 

onafhankelijkheidd voor Nederlands-Indië. 

6.. De voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië worden met name door het eerste onder punt 

vij ff  genoemde uitgangspunt beïnvloed. Dit blijkt uit het belangrijkste voorstel, het wetsontwerp-

Pleyte.. Dit voorstel resulteert in de instelling van de Volksraad, een vertegenwoordigend lichaam in 

Nederlands-Indiëë waarin ook leden van de inheemse bevolking zitting hebben. De instelling van de 

Volksraadd leidt niet tot een verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr Nederlands-Indië. De instelling van de Volksraad lijk t het best te typeren als de instelling van 

eenn opleidingsinstituut voor zelfbestuur ten behoeve van vooral de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indië.. Het is een eerste voorzichtige stap op weg naar zelfbestuur en een ander stelsel 

vann verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. 
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Hoofdstukk 5 

Constitutionalistischh Nederlands-Indisch staatsrecht (1927-1942) 

5.11 Inleidende algemene opmerkingen 

Inn een breder kader maakt de rechtshistorisch te onderscheiden periode 1927-1942 deel uit van een 

periodee die kan worden onderscheiden in de politieke en economische geschiedenis van Nederlands-

Indië:: de periode vanaf 1870, die wordt gekenmerkt door een ontwikkeling die loopt van imperialisme 

tott nationalisme.1 Binnen deze lange periode kunnen de jaren 1927-1942 tot op zekere hoogte worden 

gezienn als een afzonderlijke subperiode, die volgens de Australische historicus Ricklefs wordt geken-

merktt door 'repression and economie crisis',2 waarmee hij doelt op de tamelijk effectieve onderdruk-

kingg van de nationalistische beweging door het Nederlandse gezag, en op de langdurige economische 

crisiss die Nederlands-Indië vanaf 1930 treft. In ideologisch opzicht kunnen de jaren 1927-1942 gezien 

wordenn als een periode waarin niet langer de ethische richting en de ethische politiek, maar een conser-

vatieverr koloniaal denken en beleid de toon zetten. 

Economische,Economische, ideologische en politieke ontwikkelingen 

Aann het begin van het vorige hoofdstuk is erop gewezen hoe vanaf ongeveer 1870 het bedrijfsleven 

zichh in Nederlands-Indië vestigt, en hoe rond de eeuwwisseling de winning van rubber en vooral olie 

eenn hoge vlucht neemt. In de jaren twintig van de twintigste eeuw exporteert Nederlands-Indië grote 

hoeveelhedenn aardolieproducten, suiker en rubber - de drie belangrijkste bronnen van inkomsten voor 

hett bedrijfsleven.3 Het overheidsbeleid is er in deze jaren op gericht het westerse bedrijfsleven zoveel 

mogelijkk zijn gang te laten gaan: de inkomsten van de overheid zijn in belangrijke mate afhankelijk van 

dee opbrengsten van de in- en uitvoer, die op allerlei wijzen worden belast.4 

All  met al is de Nederlands-Indische economie in de jaren twintig sterk gericht op de export, en is de 

Nederlands-Indischee welvaart in belangrijke mate daarop gebaseerd. Hierdoor is de economie van 

Nederlands-Indiëë extra kwetsbaar voor de wereldwijde economische crisis na de beurskrach te New 

Yorkk in oktober 1929. De crisis leidt tot een sterke daling van de export, gecombineerd met een daling 

vann de prijzen voor exportproducten. De uitvoerwaarde daalt van bijna ƒ 1,5 miljard in 1929 naar / 480 

11 Zie Van Goor (1994), p. 255-308 voor deze periodisering en voor een behandeling van deze periode. 
22 Ricklefs, p. 181. Ricklefs, p. 181-95 bevat een behandeling van de periode 1927-1942. 
33 Zie Taselaar (1998), p. 38-9. 
4ZieTaselaar(1998)Jp.508. . 
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miljoenn in 1935. Ook de waarde van de invoer in Nederlands-Indië daalt sterk, maar zij blijf t wel onder 

dee waarde van de uitvoer: er blijf t een uitvoeroverschot bestaan.' 

Dee economische crisis heeft twee belangrijke gevolgen voor de Nederlands-Indische overheid. Ten 

eerstee is de overheid overgegaan tot een streng bezuinigingsbeleid: haar inkomsten dalen sterk, zodat er 

eenn groot tekort ontstaat in de overheidsfinanciën.6 Ten tweede worden de banden tussen de overheid 

enn het bedrijfsleven verder aangehaald, en stapt de overheid van haar laissez faire-beleid af. Ze streeft 

err in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven naar 'om de door de crisis geteisterde exportproductie 

opp een zo hoog mogelijk niveau' te handhaven.7 

Vanaff  1937 is het ergste voorbij, zo stijgt de uitvoerwaarde van ƒ 480 miljoen in 1935 naar ƒ 973 

miljoenn in 1937.*  Als gevolg van de aantrekkende economie kan de overheid haar strenge bezuinigings-

beleidd weer versoepelen, en gaat ze geld uitgeven 'om de sociaal-economische situatie van de bevolking 

tee verbeteren'.9 Volledig herstellen van de gevolgen van de economische crisis doet Nederlands-Indië 

echterr niet meer voor de Japanse inval in januari 1942.10 

Opp ideologisch en beleidsmatig terrein doen zich in de jaren 1927-1942 veranderingen voor die hun 

oorsprongg vinden in later te behandelen ontwikkelingen aan het eind van de jaren tien en het begin van 

dee jaren twintig van de twintigste eeuw. De ethische richting en het tamelijk vooruitstrevende over-

heidsbeleidd dat erop is gebaseerd, de ethische politiek, komen vanaf dan onder druk te staan. De 

communistischee 'opstanden' op Java en Sumatra in respectievelijk november 1926 en januari 1927 -

opstandenn die op zichzelf vrij weinig om het lij f hebben - zorgen ervoor dat in de jaren 1927-1942 een 

conservatieverr koloniaal denken en een conservatiever koloniaal beleid definitief de boventoon gaan 

voerenn op staatkundig en staatsrechtelijk terrein.11 

Hett conservatievere koloniale denken komt op vanaf het eind van de jaren tien. Het toenemende 

belangg van dit denken wordt onder meer geïllustreerd door de oprichting in 1925 van een indologische 

opleidingg te Utrecht met steun van het bedrijfsleven. Deze opleiding moet een tegenwicht bieden tegen 

dee te 'ethische' opleiding te Leiden.12 Het gedachtegoed van de conservatieve stroming raakt uitgekris-

talliseerdd in de loop van de jaren twintig en in de jaren dertig. Het wordt gekenmerkt door een combina-

55 Zie Taselaar (1998), p. 366-7. 
66 Zie Taselaar (1998), p. 369 voor cijfers. 
77 Taselaar (1998), p. 509. 
88 Zie Taselaar (1998), p. 367. 
9J.J.P.deJong,p.. 515. 
100 Zie Van den Doel (1996), p. 233-7; Van Goor (1994), p. 296-300; J.J.P. de Jong, p. 507-15; en Taselaar 

(1998),, p. 363-502 voor uitgebreidere behandelingen van economische ontwikkelingen. 
"ZieookRickIefs,p.. 161. 
122 Zie Fasseur (2003), p. 412-33 voor meer over de indologische opleiding te Utrecht. 
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combinatiee van cultuurrelativisme, dat nadruk legt op het behoud van de inheemse cultuur; van de 

zogehetenn 'Rijkseenheidsleer', die het belang van een nauwe relatie tussen Nederland en Nederlands-

Indiëë benadrukt en stelt dat Nederland in die relatie de leidende rol moet spelen; en van de gedachte dat 

dee inheemse bevolking van Nederlands-Indig opgeleid moet worden tot deelname aan zelfbestuur op 

decentraall niveau vóór kan worden gedacht aan (verdere) opleiding tot deelname aan zelfbestuur op 

centraall niveau." 

Hett Nederlandse koloniale beleid wordt op staatkundig en staatsrechtelijk terrein in de jaren twintig 

steedss sterker beïnvloed door de conservatievere denkrichting. Zoals gezegd zorgen de opstanden van 

eindd 1926 en begin 1927 voor een definitieve beleidsomslag in conservatieve richting. Voor dit nieuwe 

beleidd bestaat geen algemeen ingeburgerde naam: het kan misschien het best (en zeker het neutraalst) 

wordenn omschreven als post-ethische politiek.14 Het nieuwe beleid leidt ertoe dat de Nederlandse 

overheidd in de jaren 1927-1942 niet of nauwelijks verdergaat met de opleiding van de inheemse 

bevolkingg tot deelname aan zelfbestuur op centraal niveau, en in de Volksraad gedane voorstellen om 

dezee opleiding voort te zetten afwijst Verder gaat de Nederlands-Indische overheid na de mislukte 

communistischee opstanden strenger optreden tegen de nationalistische beweging. Dit strengere optreden 

heeftt onder meer gevolgen voor de uitingsvrijheid in Nederlands-Indie." Het preventief toezicht op 

periodiekk verschijnende drukwerken, afgeschaft in 1906, beleeft in 1931 een terugkeer met de 'persbrei-

delordonnantie'' (SNI 1931, nr. 394). De ordonnantie wordt vooral toegepast tegen de inheemse en 

Chinesee pers in Nederlands-Indie.16 

Dee communistische opstanden hebben niet alleen gevolgen voor het Nederlandse koloniale denken en 

hett Nederlandse koloniale beleid. Zo leiden de opstanden tot groter conservatisme onder de Nederland

see bevolkingsgroep in Nederlands-Indië, wat zich onder meer uit in het succes van de in 1929 opgerich

tee beweging de Vaderlandse club, die de Rijkseenheidsleer propageert. Bovendien betekenen ze het 

eindee van de - door Pluvier onderscheiden - eerste fase van de nationalistische beweging, waarin 

partijvormingg vooral geschiedde op basis van religieuze overtuigingen of van sociale stratificatie. In de 

tweedee fase, vanaf 1927, zal 'de Indonesisch-nationale gedachte sterker postvatten' en ontstaat er een 

'zuiver-nationalistischee stroming, d.w.z. gescheiden van politieke nationale stromingen op religieuze of 

133 Paragraaf 5.3 bevat een nadere behandeling van bet gedachtegoed van deze conservatieve denkrichting. 
144 Voor alle duidelijkheid: deze beleidsomslag betreft het Nederlandse beleid op staatkundig terrein. Over het 

eindjaarr van andere onderdelen van de ethische politiek, zoals de welvaarts- en welzijnspolitiek, wordt hier geen 
uitspraakk gedaan - mogeujk valt het standpunt te verdedigen dat deze aspecten tot en met 1942 een rol zijn 
blijvenn spelen in het algemene koloniale beleid (zie ook Ricklefs, p. 161). 

"" Zie Efthymiou, p. 124-5 en De Meij (2004), p. 40-1. 
166 Zie Maters, p. 187-220 voor een uitgebreide behandeling van de totstandkoming van en de reacties op de 

persbreidelordonnantie. . 
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socialee basis'.17 

Inn het zuivere nationalisme van de tweede fase speelt 'de éénheids-ideologie'," het streven naar een 

onafhankelijkee eenheidsstaat Indonesië, een centrale rol. Een deel van de nationalistische beweging 

volgtt bij dit streven een beleid van non-coöperatie: het wijst elke vorm van samenwerking met Neder-

landd en de Nederlands-Indische overheid af. Belangrijke leiders van dit deel, dat tot 1934 de boventoon 

voert,, zijn Soekarno,19 Hatta,20 en Sjahrir.21 Een ander deel van de nationalistische beweging streeft 

eveneenss naar onafhankelijkheid, maar sluit coöperatie met Nederland en de Nederlands-Indische 

overheidd om de onafhankelijkheid te bereiken niet uit. Een belangrijk leider van dit deel, dat vanaf 

19344 de boventoon voert, is het Volksraadlid Thamrin.22 

Soekarnoo richt in 1927 samen met enkele andere nationalisten in Nederlands-Indië de Perserikatan 

Nasionall  Indonesia op, in 1928 herdoopt tot de Partai Nasional Indonesia (PNI). De PNI propageert een 

onafhankelijkee eenheidsstaat Indonesië en non-coöperatie met de Nederlands-Indische overheid, en 

heeftt een gestaag groeiende aanhang. In december 1929 neemt de overheid maatregelen tegen de PNI: 

dee kantoren van de partij worden doorzocht en Soekarno wordt, met honderden andere leden, gearres-

teerd.. In juni 1930 beslist gouverneur-generaal De Graeffom Soekarno en drie andere bestuursleden 

vann de PNI te dagen voor de Landraad te Bandoeng.23 Het proces tegen hen begint in augustus 1930. Ze 

177 Pluvier, p. 27. 
188 Petrus Blumberger, p. 1. 
199 Soekarno (1901-1970) volgt een opleiding tot civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool te Bandoeng. 

Hijj  is al op jonge leeftijd actiefin de nationalistische beweging. In 1927 richt hij de PNI op. Hij verblijft van 
eindd 1929 tot eind 1931 in de gevangenis en is van 1933 tot 1942 geïnterneerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werktt hij samen met de Japanners vanuit zijn streven naar een onafhankelijk Indonesië. Na de Japanse capitulatie 
roeptt hij op 17 augustus 1945 samen met Hatta, en onder pressie van jongerengroeperingen (pemoeda), de 
Republiekk Indonesië uit. Soekarno wordt de eerste president van de republiek (1945-1967). 

200 Mohammad Hatta (1902-1980) studeert van 1923 tot 1932 aan de Handelshogeschool te Rotterdam. Na 
terugkeerr in Nederlands-Indië is hij actiefin de nationalistische beweging. Hij is vanaf 1934 tot 1942 geïnter-
neerd,, eerst in Boven-Digoel, later in Banda Neira en in Soekaboemi. Tijdens de Japanse bezetting werkt hij als 
'adviseur'' samen met de Japanners. Na de onafhankelijkheidsverklaring is hij onder meer vice-president en 
premierr van de Republiek Indonesië. 

211 Soetan Sjahrir (1909-1966) studeert rechten te Leiden en is na terugkeer in Nederlands-Indië vanaf 1932 
actieff  in de nationalistische beweging. Hij is vanaf 1934 tot 1942 geïnterneerd, eerst te Boven-Digoel, vanaf 
19366 te Banda Neira. Tijdens de Japanse bezetting neemt hij deel aan het ondergronds verzet. Na de onafhank-
elijkheidsverklaringg wordt hij minister-president van Indonesië (1945-1947). Later raakt hij, onder andere door 
zijnn kritiek op het beleid van Soekarno, steeds meer op de achtergrond. In 1965 krijgt hij toestemming om voor 
medischee behandeling naar Zwitserland te gaan, waar hij overlijdt. 

222 Mohammed Hoesni Thamrin (1894-1941) wordt in 1927 benoemd tot Volksraadlid, hetgeen hij zal blijven 
tott 1941. Vanaf 1930 treedt hij in de Volksraad op als leider van de 'nationale fractie' en als voorvechter van 
onafhankelijkheid.. Hij sluit zich in 1935 aan bij de Parindra en is in 1939 initiatiefnemer tot de oprichting van de 
Gapi,, die streeft naar een parlementaire regeringsvorm in Nederlands-Indië. In januari 1941 krijgt hij huisarrest 
opgelegdd op verdenking van pro-Japanse activiteiten. Vij f dagen later overlijdt hij. 

233 Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872-1957) studeert rechten te Leiden van 1890 tot 1894. In 1895 
vertrektt hij naar Nederlands-Indië, waar hij lange tijd werkt bij de Algemene Secretarie - het bureau van de 
gouverneur-generaal.. Hij sluit zijn carrière af als vice-president van de Raad van Nederlands-Indië (1917-1918). 
Inn 1918 keert hij terug naar Nederland, waar hij in diplomatieke dienst treedt (1919-1926). Vervolgens wordt hij 
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wordenn beschuldigd van deelname aan een vereniging die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, 

enn van het doen van uitingen waarin verstoring van de openbare orde of omverwerping van het geves-

tigdee gezag worden aangeprezen. Op 22 december 1930 wordt Soekarno tot een gevangenisstraf van 

vierr jaar veroordeeld.24 Het vonnis wordt in april 1931 bevestigd door de Raad van Justitie te Batavia. 

Daaropp besluit de overgebleven PNI-leiding de partij op te heffen, en een nieuwe partij op te richten, de 

Partaii  Indonesia (Partindo). In december 1931 komt Soekarno vervroegd vrij . Hij voegt zich in augus-

tuss 1932 bij Partindo, en gaat zich in de loop van 1933 weer radicaler uitlaten. In augustus 1933 wordt 

hijj  gearresteerd en vervolgens tot 1942 geïnterneerd, eerst op Flores, vanaf 1938 in Benkoelen te Zuid-

Sumatra. . 

Hattaa en Sjahrir studeren in de jaren twintig beiden in Nederland. Ze zijn nauw betrokken bij de 

Perhimpoenann Indonesia (PI; Indonesische vereniging), een vereniging van Indonesische studenten in 

Nederland.. De leden van de vereniging zijn politiek actief. In september 1927 wordt Hatta gearresteerd. 

Hijj  wordt beschuldigd van het bij geschrifte in het openbaar tot gewelddadig optreden tegen het 

openbaarr gezag opruien, maar wordt door de rechtbank te Den Haag op 22 maart 1928 vrijgesproken.23 

Beginn jaren dertig keren Hatta en Sjahrir terug naar Nederlands-Indië. Eind december 1931 wordt de 

Pendidikann Nasional Indonesia (PNI-Baroe; Indonesische nationale opleiding) opgericht. Sjahrir wordt 

voorzitterr van de PNI-Baroe. Net als de inmiddels opgeheven PNI van Soekarno propageert deze partij 

eenn onafhankelijk Indonesië en non-coöperatie met de Nederlands-Indische overheid. Anders dan de 

PNII  wil de PNI-Baroe geen agiterende massapartij zijn: ze werkt 'in kleiner verband, nl. aan de 

scholingg van een kader dat onder de massa de ideeën zou verbreiden'.26 In de loop van 1932 neemt 

Hattaa het voorzitterschap van de PNI-Baroe over van Sjahrir. In februari 1934 worden Hatta en Sjahrir 

gearresteerdd en vervolgens tot 1942 geïnterneerd. 

Dee internering van Soekarno, Hatta en Sjahrir leidt ertoe dat het non-coöperatieve deel van de 

nationalistischee beweging zo goed als uitgeschakeld is. Daarop neemt het coöperatieve deel de fakkel 

over.. Dit deel wordt al sinds januari 1930 in de Volksraad vertegenwoordigd door de zogenaamde 

'nationalee fractie', een samenwerkingsverband van nationalisten in de Volksraad dat onder leiding staat 

vann Thamrin. Na verloop van tijd streven de coöperatieve nationalisten naar grotere samenwerkingsver-

banden.. Zo wordt in december 1935 de Partai Indonesia Raya (Parindra) opgericht, en wordt in mei 

19377 de Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) opgericht. Nederland en de Nederlands-Indische overheid 

gouverneur-generaall  van Nederlands-Indie (1926-1931). Na terugkeer in Nederland is hij in het tweede en derde 
kabinet-Colijnn minister van buitenlandse zaken (1933-1937). 

244 Zie De Meij (2004), p. 35-40 voor een bespreking en beoordeling van het proces. Zie Petrus Blumberger, p. 
444-533 voor een uittreksel van het vonnis van de Landraad te Bandoeng. 

255 Zie De Meij (2004), p. 26-32 voor een bespreking en beoordeling van het proces. Zie Petrus Blumberger, p. 
438-433 voor de tekst van het vonnis van de rechtbank te Den Haag. 

266 Pluvier, p. 49. De 'ideeën' zijn onafhankelijkheid en non-coöperatie. 
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tonenn zich ook tegenover de coöperatieven weinig toeschietelijk. Dit blijf t zo als de nationalisten zich 

onderr leiding van Thamrin in mei 1939 verenigen in de Gaboengan Politik Indonesia (Gapi), die streeft 

naarr een parlementaire regeringsvorm in Nederlands-Indië. In januari 1941 doet de politie huiszoeking 

bijj  Thamrin, die wordt verdacht van pro-Japanse activiteiten. Vanwege zijn zwakke gezondheid wordt 

Thamrinn niet gearresteerd, maar krijgt hij huisarrest opgelegd. Na vijf dagen huisarrest overlijdt hij. De 

klooff  tussen de Nederlands-Indische regering en de nationalisten is hierna breder dan ooit, en zal tot de 

Japansee inval in januari 1942 niet kleiner worden.27 

Dee Japanse inval in Nederlands-Indië in januari 1942 luidt het einde van Nederlands-Indië in. Op 8 

decemberr 1941, een dag na de Japanse aanval op Pearl Harbor, had gouverneur-generaal Tjarda van 

Starkenborghh Stachouwer namens de Nederlandse regering de oorlog aan Japan verklaard.28 De Japanse 

reactiee laat niet lang op zich wachten. In de nacht van 10 op 11 januari 1942 landen Japanse troepen op 

Celebes,, waarmee de invasie begint. Op 27 februari 1942 volgt de slag in de Javazee, waarbij onder 

meerr de Nederlandse kruisers 'Java' en 'De Ruyter' tot zinken worden gebracht. Hierna ligt de weg 

naarr Java open. In de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 landen Japanse troepen op Java. Op 

zondagg 8 maart 1942 volgt de capitulatie en houdt Nederlands-Indië de facto op te bestaan.29 

DeDe jaren 1927-1942 als rechtshistorische subperiode 

Eenn diepgaande behandeling van bovenstaande ontwikkelingen hoort eerder thuis in een historisch dan 

inn een rechtshistorisch werk. Daarom zal hierna aan het bovenstaande slechts uitgebreider aandacht 

wordenn besteed als dat nodig is voor een beter begrip van het staatsrecht voor Nederlands-Indië en van 

ontwikkelingenn in het Nederlandse koloniale denken in de periode 1927-1942. Zoals gebleken valt deze 

periodee niet samen met de aan het begin van deze paragraaf gegeven periodisering, die is gebaseerd op 

politiekee en economische criteria. Uit rechtshistorisch oogpunt moet een andere periodisering worden 

aangebracht,, die in de inleiding van hoofdstuk 3 al is aangeduid. Daar is aangegeven dat er een rechts-

historischee periode is, die van het koninkrijk der Nederlanden, die loopt van 1816 tot 1942 en kan 

wordenn onderverdeeld in drie subperiodes. In dit hoofdstuk wordt de derde subperiode behandeld. Deze 

277 Zie Van den Doel (1996), p. 237-54; Van Goor (1994), p. 277-300; B. de Graaff, p. 200-40; J.J.P. de Jong, 
p.. 489-554; Pluvier, p. 29-195 voor uitgebreidere behandelingen van de geschiedenis van de nationalistische 
bewegingg in de jaren 1927-1942. 

aa Alidius Warraoldus Lambertius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888-1978) studeert rechten te 
Groningenn en treedt daarna in diplomatieke dienst. Later is bij commissaris van de koningin te Groningen, en 
buitengewoonn gezant en gevolmachtigd minister bij de Belgische en Luxemburgse hoven te Brussel. In 1936 
wordtt hij benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Na de capitulatie voor Japan verblijft hij in 
Japansee krijgsgevangenschap. Na de Tweede Wereldoorlog is hij onder meer ambassadeur te Parijs (1946-1948), 
enn vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO (1950-1956). 

299 Zie Van Goor (1994), p. 309-17 en J.J.P. de Jong, p. 555-66 voor uitgebreidere behandelingen van de 
Japansee invasie van Nederlands-Indie. 
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looptt van 1927 tot 1942 en wordt beheerst door de grondwetsherziening van 1922,10 en de Wet op de 

staatsinrichtingg van Nederlands-Indië (aan te halen als Indische staatsregeling) uit 1925. 

Dee koloniale artikelen van de Grondwet van 1922 verlenen de wetgevende macht als vanouds 

regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën. De regelgevende bevoegdheden van de kroon inzake de 

koloniënn worden in deze artikelen in sterke mate beperkt, ten gunste van de regelgevende bevoegdhe-

denn van organen in Nederlands-Indie. De grondwetsartikelen worden uitgewerkt in de Indische staatsre-

geling.. De artikelen van deze wet die gaan over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indië,, treden in werking op 16 mei 1927. De twee regelingen leveren een stelsel op waarin 

dee wetgevende macht, de kroon, de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad, en de 

gouverneur-generaall  regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie hebben; waarin de minister 

vann koloniën politiek verantwoordelijk is aan de Staten-Generaal; en waarin de gouverneur-generaal 

ambtelijkk verantwoordelijk is aan de kroon. De grondwetsherziening van 1938 zorgt niet voor verande-

ringenringen in dit stelsel. 

Dee behandeling van de staatsrechtelijke periode 1927-1942 valt uiteen in twee delen. Paragraaf 5.2 

behandeltt het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling. Paragraaf 5.3 behandelt 

voorstellenn die zijn gedaan om dit stelsel te veranderen, veranderingen in het Nederlandse koloniale 

denken,, en gevolgen van die laatste veranderingen. Vervolgens worden in paragraaf 5.4 de bevindingen 

vann de twee voorgaande paragrafen samengevat. 

5.22 Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

Nett als het vorige stelsel is ook het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de periode 1927-1942 ontwikkeld in overleg tussen regering en Staten-Generaal. 

Inhoudelijkk is er een aantal verschillen met het vorige stelsel: de belangrijkste daarvan zijn de beper-

kingg van de regelgevende bevoegdheden van de kroon, het verlenen aan de Volksraad van de bevoegd-

heidd om een bindend advies te geven over ontwerp-ordonnanties afkomstig van de gouverneur-gene-

raal,, en het ontnemen van die bevoegdheid aan de Raad van Nederlands-Indië, die op regelgevend 

terreinterrein als een zuiver adviserend orgaan blijf t voortbestaan.31 Aan de verhoudingen tussen de Staten-

Generaal,, de kroon en de gouverneur-generaal, verhoudingen die kunnen worden beschouwd als de spil 

waaromheenn het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden draait, verandert in het nieuwe 

stelsell  niets. 

Hieronderr zullen de totstandkoming en de inhoud in hoofdlijnen worden behandeld van de Grond-

wett van 1922 en van de Indische staatsregeling (5.2.1). Daarna zal een schets worden gegeven van het 

100 Hierna zal gemakshalve worden gesproken over de Grondwet van 1922. 
111 Vergelijk Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 29. 
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stelsell  van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië (5.2.2). Vervolgens zullen 

dee samenstelling, inrichting en bevoegdheden worden behandeld van de Volksraad, het vertegenwoor-

digendd lichaam voor Nederlands-Indië, en van het College van gedelegeerden, een college door de 

Volksraadd uit zijn midden gekozen (5.2.3). Hierna zullen staatsrechtelijke discussies over het stelsel 

wordenn behandeld (5.2.4). Tot slot wordt een typering gegeven van het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden van de periode 1927-1942 (5.2.5). 

5.2.11 De Grondwet van 1922 en de Indische Staatsregeling van 1925: genese en inhoud 

a.a. De Grondwet van 1922 

Dee grondwetsherziening van 1922 vloeit voort uit de wens 'om naast de revolutionaire ontwikkelingen 

elderss (1918) ook ten onzent wat te veranderen'.32 Op 20 december 1918 wordt een staatscommissie tot 

voorbereidingvoorbereiding van een herziening van de grondwet ingesteld, voorgezeten door minister van binnen-

landsee zaken (en premier) Ruys de Beerenbrouck. De commissie brengt op 27 oktober 1920 een rapport 

uitt met herzieningsvoorstellen. Het voorstel voor de grondwetsartikelen over de overzeese gebiedsdelen 

behelstt slechts 'de aanbeveling om uit de wettelijke aanduiding van die gebiedsdeelen als: "Koloniën 

enn bezittingen" te doen vervallen de woorden: "en bezittingen'".33 De regering biedt op 22 maart 1921 

dee Tweede Kamer elf herzieningsontwerpen aan. Ze komen grotendeels overeen met het rapport, maar 

bevattenn ook een voorstel tot verdergaande herziening van de koloniale grondwetsartikelen. De Volks-

raadd wordt op 3 april 1921 uitgenodigd tot het maken van opmerkingen over de artikelen uit de ontwer-

penn die gaan over de koloniën of over onderwerpen die met de koloniën verband houden. De debatten 

inn de Volksraad over de artikelen worden op 29 april 1921 afgerond. Het Volksraadadvies zal een rol 

spelenn bij de bespreking van de koloniale artikelen in de Tweede Kamer.34 

Opp 22 december 1921 neemt de Tweede Kamer tien hier en daar gewijzigde ontwerpen aan, een 

elfdee ontwerp is eerder door de regering ingetrokken. De Eerste Kamer verwerpt op 20 april 1922 één 

ontwerp,, waarna de regering twee ontwerpen intrekt. De zeven overige ontwerpen worden aangenomen. 

Opp 26 april 1922 komt de regering met vier nieuwe herzieningsontwerpen, waarin aan bezwaren van de 

Eerstee Kamer wordt tegemoetgekomen. Deze worden in mei 1922 door de Tweede en de Eerste Kamer 

aangenomen.. De tweede lezing van de ontwerpen levert geen problemen op. Op 30 november 1922 zijn 

dee ontwerpen goedgekeurd en bekrachtigd. De afkondiging volgt op 29 december 1922.35 

322 Van der Pot-Donner, p. 135. Bij de 'revolutionaire ontwikkelingen' moet vooral worden gedacht aan het 
eindee van het Duitse keizerrijk in november 1918. 

333 S. de Graaff(1938), p. 11. Zie ook Heinsius en Brouwer, deel II, p. 11-5 en Van Vollenhoven (1921), p. 2. 
344 Zie Van Vollenhoven (1922), p. 2. 
355 Zie Oud (1968), deel I, p. 349-58; Oud-Bosmans, p. 229, 233-5; Van der Pot (1940), p. 80-2. 
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Dee grondwetsherziening van 1922 zorgt onder meer voor wijzigingen in de regeling van de troonopvol

ging,, en in de samenstelling en zittingsduur van de Eerste Kamer; verder wordt het algemeen vrou

wenkiesrechtt in de Grondwet vastgelegd. In het kader van dit verhaal is van belang dat de artikelen 

overr de overzeese gebiedsdelen (60-62 Gw 1922) ingrijpend veranderd zijn, en de weg openen 'voor 

eenn autonomie, zoals met name Ned. Indië tot dusver niet bezat',36 De nieuwe koloniale grondwetsarti

kelenn leiden tot een herziening van het Regeringsreglement van 1854 bij wetten van 23 juni 1925 (Stb. 

1925,, nr. 234 en 235; SNI 1925, nr. 415 en 416). De tekst van de herziene wet is bekend gemaakt in 

Stb.. 1925, nr. 327 (SNI 1925, nr. 447). De herziene wet wordt herdoopt tot 'Wet op de staatsinrichting 

vann Nederlandsch-Indië'; aan te halen als Indische staatsregeling (artikel 187 IS). 

b.b. De Indische staatsregeling 

Overeenkomstigg de 'sedert eenige tijd zonder wettelijke verplichting gevolgde gedragslijn om, behou

denss in spoedeischende gevallen, over een wetsvoorstel, een kolonie betreffende, het betrokken koloni

alee lichaam te hooren',37 zendt gouverneur-generaal Fock de Volksraad op 18 juni 1922 een ministe

rieell voorontwerp van wet toe tot herziening van de wet van 2 september 1854. Dit voorontwerp beoogt 

dee bepalingen van het Regeringsreglement van 1854 in overeenstemming te brengen met de toekomsti

gee - want nog niet in tweede lezing goedgekeurde - artikelen 1,60-62 Gw 1922.3* 

Eenn commissie van rapporteurs uit de Volksraad brengt in september 1922 een afdelingsverslag uit, 

waarnaa de Indische regering een memorie van antwoord aanbiedt met als bijlagen onder meer een nota 

vann wijzigingen op het oorspronkelijk ontwerp en een gewijzigd ontwerp van wet. In oktober en 

novemberr 1922 dienen Volksraadleden een groot aantal amendementen, subamendementen en moties 

opp het voorontwerp in. Een klein deel van de amendementen en subamendementen wordt in een tweede 

notaa van wijziging overgenomen. De mondelinge gedachtewisseling vindt plaats in november en 

decemberr 1922, en mondt uit in stemmingen op 5 december 1922. Daarbij wordt het voorontwerp, na 

aannamee van enkele amendementen en moties die niet al waren overgenomen, ingetrokken of vervallen, 

aangenomenn met 27 stemmen voor en veertien tegen.39 

Opp 20 september 1923 biedt de regering de Tweede Kamer een wetsontwerp aan tot herziening van 

hett Regeringsreglement van 1854. Dit ontwerp wijkt af van het door de Volksraad aanvaarde voorstel 

(datt uiteraard formeel niet bindend was voor de regering en de Staten-Generaal): het beperkt zich tot 

'wijzigingen,, welke het rechtstreeksch gevolg zijn van de jongste Grondwetsherziening'; hierdoor 

'moestenn tal van bepalingen van het door den Volksraad behandelde ontwerp, welke alleen redactiever-

366 Van der Pot (1940), p. 81; zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 25 en Oud-Bosmans, p. 235. 
377 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 196; zie ook deel IV, p. 24. 
344 Zie Heinsius en Brouwer, deel III, p. 1. 
399 Zie Heinsius en Brouwer, deel III, p. XI-XIII voor een overzicht van (sub)amendementen en moties. 
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beteringg beoogen, worden geschrapt en zijn de door dien Raad aangenomen amendementen van 

dezelfdee strekking (...) niet overgenomen'.40 Het wetsontwerp gaat vergezeld van twee andere ontwer-

pen,, een tot wijziging van vijf artikelen van het Regeringsreglement, en een tot wijziging van de 

Indischee comptabiliteitswet. 

Dee wetsontwerpen worden in november 1923 in de afdelingen onderzocht, wat leidt tot een afde-

lingsverslagg dat op 7 februari 1924 aan de regering wordt gezonden. De memorie van antwoord dateert 

vann 10 mei 1924, waarna in juni 1924 nog mondeling overleg volgt tussen de afdelingscommissie en de 

ministerr van koloniën. Naar aanleiding van het verslag en het mondeling overleg brengt de regering 

wijzigingenn aan in het wetsontwerp. In februari 1925 dienen Kamerleden zo'n 30 amendementen in. De 

openbaree behandeling in de Tweede Kamer begint op 17 februari 192S en eindigt op 6 maart 1925 met 

dee aanname met 51 tegen negentien stemmen van het eerste, op sommige punten vrij ingrijpend 

geamendeerde,, ontwerp. De andere ontwerpen worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Naa een korte schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer worden daar op 11 juni 1925 het eerste 

wetsontwerpp met 27 tegen tien stemmen, en beide andere wetsontwerpen zonder hoofdelijke stemming 

aangenomen.. De wetten zijn daarop vastgesteld op 23 juni 1925, en voor een groot deel in werking 

getredenn op 1 januari 1926. Later in werking getreden zijn onder meer de bepalingen van het derde 

hoofdstukk van de Indische staatsregeling (Van de wetgeving), en Overgangsbepaling (Ov.) II IS: deze 

zijnn buiten werking gebleven tot 16 mei 1927, de dag waarop het College van gedelegeerden - een uit 

hett midden van de Volksraad te kiezen orgaan waarover later meer - is gekozen door een volgens de 

nieuwee voorschriften samengestelde Volksraad. Tot zolang zijn de artikelen van het Regeringsregle-

mentt van 1854 over de regelgevende bevoegdheid van de gouverneur-generaal en over de afkondiging 

vann produkten van wetgeving nog van kracht (Ov. V IS).41 

Dee op deze wijze geconstrueerde Indische staatsregeling bestaat uit 187 artikelen, verdeeld over 

twaalff  hoofdstukken en een slotbepaling, met daaraan toegevoegd zes overgangsbepalingen. De eerste 

zess hoofdstukken en het laatste hoofdstuk bevatten bepalingen over de samenstelling en bevoegdheden 

vann de Nederlands-Indische overheidsorganen. De andere hoofdstukken 'houden (...) verschillende 

onderwerpenn in betreffende het actief optreden dier organen'.42 Vooral de eerste drie hoofdstukken en 

enkelee overgangsbepalingen zullen voor het onderstaande van belang zijn. Zij gaan over de gouverneur-

generaall  en de Raad van Nederlands-Indiè" (hoofdstuk 1, artikelen 1-52 IS), over de Volksraad en het 

Collegee van gedelegeerden (hoofdstuk 2, artikelen 53-80 IS), en over het vaststellen van regelgeving 

400 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 24. 
411 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 26-8;; LA. Nederburgh (1927), p. 14-8; Oud (1968), deel II, p. 242-59; 

Vann der Pot (1940), p. 568-9; Schrieke (1940), p. 42-3; Westra (1934), p. 9-10. Zie Kleintjes (1926), p. 153-5 
voorr kritiek op de formulering van verschillende overgangsbepalingen. 

422 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 28. 
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voorr Nederiands-Indie (hoofdstuk 3, artikelen 81-100 IS; en Ov. I-U IS). 

Dee Indische staatsregeling is tot 1942 zeven keer bij wet gewijzigd. De voor het onderwerp van dit 

verhaall belangrijkste wijzigingen zijn die bij wet van 20 maart 1929 (SNI 1929, nr. 66) waarbij onder 

meerr de zittingstermijnen van de Volksraad zijn veranderd, die bij wet van 24 april 1929 (SNI 1929, nr. 

285)) waarbij de samenstelling van de Raad van Nederlands-Indië en van de Volksraad is gewijzigd, en 

diee bij wet van 24 mei 1935 (SNI 1935, nr. 242) houdende samentrekking van het College van gedele

geerden.. Met name de tweede wet zal verderop in dit hoofdstuk nog nader aan de orde komen, bij de 

behandelingg van de kwestie van de inheemse 'meerderheid'.43 

Inn het vorige hoofdstuk is ingegaan op de verhouding van het Regeringsreglement van 1854 tot zijn 

voorgangerss en op de vraag of het Regeringsreglement kon worden getypeerd als een grondwet voor 

Nederlands-Indië.. Op soortgelijke vragen over de Indische staatsregeling hoeft slechts kort te worden 

ingegaan.. Wat betreft de verhouding van de Indische staatsregeling tot het Regeringsreglement van 

1854:: de overeenkomsten tussen beide regelingen zijn groot, niet alleen qua vorm - beide zijn wetten in 

formelee zin - maar ook qua inhoud. Zoals gebleken is de Indische staatsregeling geen nieuwe wet, maar 

eenn herziening van het Regeringsreglement van 1854: er zijn 'nieuwe lappen op een zeer oud kleed (...) 

gezet'.44 4 

Dezee nieuwe lappen beperken zich 'in hoofdzaak (...) tot de centale organisatie [in Nederlands-

Indië]] van bestuur en wetgeving'.45 Ze behelzenn onder meer een verandering in het stelsel van verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië - de rol van de Raad van Nederlands-Indië 

wordtt teruggedrongen ten faveure van de Volksraad - en de opname in de Indische staatsregeling van 

bepalingenn over de koloniale financiën - het vaststellen van de Indische begroting, het vaststellen van 

hett slot der rekening van Nederlands-Indië en het aangaan of waarborgen van geldleningen ten laste 

vann Nederlands-Indië.46 

Voorr het overige blijft veel bij het oude, zodat de Indische staatsregeling inhoudelijk in sterke mate 

aansluitt bij het Regeringsreglement van 1854. Zo blijft het bestuur over Nederlands-Indië in naam van 

dee Koning uitgeoefend door een gouverneur-generaal, bijgestaan door een adviserende Raad van 

Nederlands-Indië;; blijft het principe gehandhaafd dat de inheemse bevolking zoveel mogelijk wordt 

gelatenn onder de onmiddellijke leiding van haar eigen hoofden; blijft er in de Indische staatsregeling 

eenn artikel staan dat de gouverneur-generaal opdraagt de inheemse bevolking te beschermen tegen 

4ÏÏ Zie Schrieke (1940), p. 42-3 voor een overzicht van alle wijzigingen. 
444 Schrieke (1940), p. 28. Zie voor de vraag of de Indische staatsregeling een geheel nieuwe wet had behoren 

tee zijn, de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna. 
433 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 26. 
400 Zie over de koloniale financiën de artikelen 101-114 IS. Vergelijkbare bepalingen stonden vooiheen in de 

Indischee comptabiliteitswet. 
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willekeur;; en bevat de Indische staatsregeling enkele grondrechten. Bij de toekenning van grondrechten 

iss de Indische staatsregeling, net als het Regeringsreglement, 'niet zeer vrijgevig'.47 

Inn het vorige hoofdstuk is vermeld dat het Regeringsreglement van 1854 inhoudelijk in veel opzich-

tenn lijk t op het Regeringsreglement van 1836, zij het niet waar het betreft de verdeling van regelgeven-

dee bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Omdat dit laatste reglement op zijn beurt aansluit bij eerdere 

Regeringsreglementen,, en de Indische staatsregeling als gezegd in veel opzichten lijk t op het Rege-

ringsreglementt van 1854, kan de Indische staatsregeling worden getypeerd niet als een nieuw begin, 

maarr als een schakel in een lange reeks regelingen die inhoudelijk in veel opzichten op elkaar lijken, 

maarr wel met kleine stapjes veranderingen aanbrengen in de verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr Nederlands-Indië. Door gebeurtenissen die buiten het kader van dit verhaal vallen - de Japanse 

bezettingg van Nederlands-Indië (1942-1945), de Indonesische revolutie (1945-1949), en de soevereini-

teitsoverdrachtt op 27 december 1949 - is de Indische staatsregeling tegelijkertijd ook de laatste schakel 

inn die reeks. 

Dezee typering is niet de enig mogelijke. Net als het Regeringsreglement van 1854 is de Indische 

staatsregelingg getypeerd als 'een soort grondwet voor Indië'.48 En ook nu lijk t een dergelijke typering 

eenn oneigenlijk gebruik te maken van de term 'grondwet', zodat ze misschien beter achterwege kan 

wordenn gelaten. Immers, van de Indische staatsregeling kan net als van het Regeringsreglement van 

18544 worden gezegd dat zij het fundament vormt voor vrijwel alle voor Nederlands-Indië uitgevaardig-

dee verordeningen, maar van geen van beide regelingen kan worden gezegd dat ze 'de waarborgen van 

stabiliteitt eener ware grondwet' bezitten: het gaat hier om wetten in formele zin die de wetgever 'ten 

allenn tijde langs den gewone weg kan wijzigen of aanvullen'.49 

5.2.22 Beschrijving en praktijk 

Hieronderr zal eerst een beschrijving in hoofdlijnen worden gegeven van het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië, zoals neergelegd in de Grondwet en de Indische 

Staatsregeling.. Vervolgens zal worden aangegeven hoe het stelsel in de praktijk heeft gewerkt. 

Hierbijj  zal geen aandacht worden besteed aan de buitengewone regelingsbevoegdheden van de 

gouverneur-generaall  in dringende omstandigheden (92 en 93 IS), aan de gevolgen van het afkondigen 

doorr de gouverneur-generaal van de staat van beleg voor Nederlands-Indië op 10 mei 1940 (op grond 

vann artikel 33 IS), en aan het feit dat nadat in mei 1940 de zetel van de Nederlandse regering naar 

Londenn is verplaatst het tot stand brengen van wetten feitelijk onmogelijk is geworden en de regering in 

477 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 21. 
488 Fruin (1928), p. 229; soortgelijke formuleringen bij Jansen (1931), p. 37, en Kleintjes (1923), p. 146. 
499 De Louter (1914), p. 102. De Louter spreekt vanzelfsprekend alleen over het Regeringsreglement van 1854, 

maarr zijn opmerkingen zijn evenzeer op de Indische staatsregeling van toepassing. 
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afwijkingg van artikel 112 Gw 1938 wetten alleen heeft vastgesteld, bij koninklijke besluiten die worden 

aangeduidd als 'wetsbesluiten'.50 Er wordt dus alleen gekeken naar de verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn onder 'normale' omstandigheden. 

a.a. Beschrijving in hoofdlijnen 

Nett als in het vorige hoofdstuk moet een beschrijving van het stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië antwoord geven op drie vragen, waarvan de laatste twee met 

elkaarr samenhangen: welke centrale regelgevers zijn er voor Nederlands-Indië, welke regelgevende 

bevoegdhedenn hebben zij en hoe zijn hun onderlinge verhoudingen? Een antwoord op die vragen is te 

vindenn in enkele artikelen van de Grondwet van 1922 en van de Indische staatsregeling. De relevante 

grondwetsartikelenn luiden, voor zover van belang: 

60.. De Koning heeft het opperbestuur over Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao.5' 
Voorr zooveel niet bij de Grondwet of bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning zijn voorbe-
houden,, wordt het algemeen bestuur in naam des Konings uitgeoefend in Nederlands-Indië door den 
Gouverneur-Generaall  (...), op de wijze door de wet te regelen. (...) 
61.. De Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao wordt door de wet vastgesteld; 
anderee onderwerpen worden door de wet geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. 
Behoudenss bij de wet te bepalen uitzonderingen wordt, op de wijze bij de wet te regelen, het vertegen-
woordigendd lichaam van het betrokken gebied gehoord. 
Onverminderdd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt de regeling van de inwendige 
aangelegenhedenn van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao overgelaten aan daar gevestigde 
organen,, op de wijze bij de wet vast te stellen, tenzij bij de wet de bevoegdheid tot regeling van 
bepaaldee onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan den Koning is voorbehouden. 
62.. De verordeningen, vastgesteld door de in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde organen, 
kunnenn op grond van strijd met de Grondwet, met de wet of met het algemeen belang bij de wet 
wordenn vernietigd. 
Zoodanigee verordeningen kunnen door den Koning worden geschorst op de wijze bij de wet te 
bepalen. . 

Dee grondwetsherziening van 1938 heeft niet voor veranderingen in deze artikelen gezorgd.52 

Dee Indische staatsregeling bevat een vrij groot aantal artikelen over het vaststellen van regelgeving 

voorr Nederlands-Indië. Op dit moment hoeft slechts op enkele artikelen te worden gewezen. Voor zover 

vann belang luiden zij: 

81.. De Gouverneur-Generaal stelt regeeringsverordeningen vast, houdende algemeene regelingen tot 
uitvoeringg van wetten, algemeene maatregelen van bestuur en ordonnanties, voor zoover die vaststel-
lingg daarbij aan hem is opgedragen. (...). 
82.. De Gouverneur-Generaal stelt, behoudens het bepaalde bij het eerste lid van art. 90, in overeen-
stemmingg met den Volksraad, ordonnanties vast tot regeling van: 
a.. onderwerpen, de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië betreffende, ten aanzien 
waarvann in de Grondwet, in deze wet of in andere wetten niet anders is bepaald; 
b.. andere onderwerpen, waarvan de regeling ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel van 

500 Zie De Jong (1941), p. 575, Logemann (1947), p. 67 en Van der Pot-Donner, p. 626. 
511 Met 'Curacao' wordt gedoeld op de Nederlandse Antillen. 
522 Zie de artikelen 62, 63 en 64 Gw 1938. Tot veranderingen komt het pas met de grondwetsherziening van 

1948,, die buiten het kader van dit onderzoek valt. 
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bestuurr bij ordonnantie moet geschieden. 
95.. De algemeene verordeningen (regeeringsverordeningen, ordonnanties, algemeene maatregelen van 
bestuurr en wetten) worden door den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...). 

Tijdenss de in dit hoofdstuk behandelde periode hebben deze artikelen geen veranderingen ondergaan. 

**  De centrale regelgevers 

Watt betreft de vraag naar de centrale regelgevers voor Nederlands-Indië: omdat het woord 'algemene' 

inn de term 'algemene verordeningen' aanduidt dat dergelijke verordeningen (oftewel extern werkende, 

dee burgers bindende regelingen) afkomstig zijn van 'het algemeene (centrale) gezag, dat deze verorde-

ningenn tot stand brengt',53 kan uit bovenstaande artikelen, met name artikel 95 IS, worden afgeleid dat 

err vier centrale organen zijn die algemene verordeningen voor Nederlands-Indië kunnen vaststellen. Het 

gaatt om: 

1.. de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van wetten; 

2.. de kroon, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van algemene maatregelen van bestuur; 

3.. de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad, die algemene verordeningen vaststelt in de 

vormm van ordonnanties; 

4.. de gouverneur-generaal, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van regeringsverordeningen. 

Overr de wetgevende macht wordt hier slechts opgemerkt dat ze net als in de voorgaande periode wordt 

uitgeoefendd door de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 110 Gw 1922). Over de Koning 

(kroon)) als onderdeel van de wetgevende macht en als afzonderlijk regelgever is het van belang op te 

merkenn dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid onverminderd geldt. De samenwerking van 

dee koning en een minister is nodig voor de geldigheid van elke regeringsdaad van de koning op 

regelgevendd en bestuurlijk terrein. De minister is verantwoordelijk voor elke regeringsdaad van de 

koningg en kan zich niet verschuilen achter de wil van de koning. 'De werkkring van de ministers omvat 

alless wat in de koninklijke macht ligt opgesloten en de minister treedt op als orgaan van het koninklijk 

gezag.. (...) De koning handelt niet en kan rechtsgeldig niet handelen dan door den minister.'54 De 

politiekee ministeriële verantwoordelijkheid geldt 'in haar vollen omvang' ook voor Nederlands-Indië: 

voorr 'het koloniaal beleid is de minister van koloniën verantwoordelijk'.55 

Overr de derde regelgever moet worden opgemerkt dat de bevoegdheden van de Volksraad op 

regelgevendd gebied in de praktijk normaliter worden uitgeoefend door het College van gedelegeerden -

533 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 326. 'Algemeen' betekent niet dat de verordening algemene werking heeft 
overr heel Nederlands-Indië: de werking van een algemene verordening is 'veelvuldig tot een deel van Indië (...) 
beperkt'' (Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 326). Er zijn decentrale organen in Nederlands-Indië, zoals hoofden 
vann gewestelijk bestuur, die regelingen kunnen vaststellen voor een deel van Nederlands-Indië, maar deze 
regelingenn kunnen niet met de uitdrukking 'algemene verordening' worden aangeduid; zie Jansen (1931), p. 1. 

544 Kleintjess (1932-1933), deel I, p. 187. 
555 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 187. 
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zoalss eerder opgemerkt een door de Volksraad uit zijn midden gekozen college. De gouverneur-gene

raall is als voorheen de hoogste ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij wordt benoemd en ontslagen door 

dee kroon, moet Nederlander zijn en de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben (2 IS). Net als onder het 

Regeringsreglementt van 1854 maakt hij alleen de Indische regering uit36 De Volksraad is het vertegen

woordigendd lichaam van Nederlands-Indië op centraal niveau. Dit lichaam bestaat uit een lid, tevens 

voorzitterr en zestig leden (53 IS). Een deel van de leden wordt gekozen, een ander deel wordt benoemd 

(544 en 55 IS). De leden van de Volksraad moeten voldoen aan een aantal wettelijke vereisten, waaron

derr het zijn van ingezetene van Nederlands-Indië, het bezitten van de staat van Nederlands onderdaan, 

enn het vervuld hebben van de leeftijd van 25 jaar (55 IS, alwaar ook de overige vereisten). Het College 

vann gedelegeerden wordt door de Volksraad uit zijn midden gekozen. Aanvankelijk bestaat het uit de 

voorzitterr van de Volksraad als lid tevens voorzitter, en twintig leden; om reden van bezuiniging bestaat 

hett vanaf juni 1935 uit de voorzitter van de Volksraad als lid tevens voorzitter, en vijftien leden (72 IS). 

Dee hierboven gegeven volgorde is ook een rangorde. De wetgevende macht is de hoogste regelgever 

voorr Nederlands-Indië, in aflopende volgorde gevolgd door de kroon, de gouverneur-generaal in 

overeenstemmingg met de Volksraad, en de gouverneur-generaal alleen.17 In beginsel kunnen verorde

ningenn van lagere regelgevers die van hogere regelgevers niet opzij zetten. Op dit beginsel bestaan 

uitzonderingen,, waarvan een belangrijke is te vinden in Ov. II IS. Zoals gezegd is deze bepaling, net als 

hett derde hoofdstuk van de Indische staatsregeling (Van de -wetgeving), op 16 mei 1927 in werking 

getreden. . 

Ov.. Ef IS bepaalt dat door de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad vastgestel

dee ordonnanties alle bepalingen nopens onderwerpen, de inwendige aangelegenheden van Nederlands-

Indiëë betreffende, ook die, voorkomende in wetten en amvb, kunnen wijzigen, aanvullen, intrekken of 

doorr andere vervangen, met uitzondering van die voorkomende in: 

-- een aantal wetten: de Indische staatsregeling; de Indische Comptabiliteitswet (SNI1917, nr. 521); de Indische 

Muntwett 1912; de Indische Bankwet; de Javasche Bankwet 1922; 

-- wetten en amvb, afgekondigd na de inwerkingtreding van de Indische staatsregeling, tenzij de amvb strekt tot 

uitvoeringg van een al vóór die inwerkingtreding afgekondigde wetsbepaling; 

-- wetten en amvb inzake onderwerpen, waarvan de regeling ingevolge een wet, afgekondigd na de inwerking-

166 Zie ook Logemann (1947), p. 49. Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 223 stelt dat de Indische regering is de 
gouverneur-generaal,, al dan niet bijgestaan door de Raad van Nederlands-Indië. 

577 Zie onder meer Cohen Stuart (1927), p. 27; Jansen (1931), p. 6-7, Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 344; 
Logemannn (1947), p. 65-6, 69-70; LA. Nederburgh (1927), p. 119-20. Zie voor een afwijkende opvatting J.H. 
Carpenticrr Alting (1926), p. 132. 
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tredingg van de Indische staatsregeling of ingevolge die staatsregeling bij wet of amvb moet geschieden. 

Ov.. n IS bepaalt met andere woorden dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de vóór de inwerkingtre-

dingg van de Indische staatsregeling afgekondigde wetten over inwendige aangelegenheden - een term 

waaroverr dadelijk meer - bij ordonnantie kunnen worden gewijzigd en ingetrokken; dat de vóór de 

inwerkingtredingg van de Indische staatsregeling afgekondigde amvb (Koninklijke besluiten in de 

terminologiee van het Regeringsreglement van 1854) over inwendige aangelegenheden bij ordonnantie 

kunnenn worden gewijzigd en ingetrokken; en dat sommige né de inwerkingtreding van de Indische 

staatsregelingg afgekondigde amvb over inwendige aangelegenheden eveneens bij ordonnantie kunnen 

wordenn gewijzigd en ingetrokken. Al deze regelingen hebben daarmee tot op zekere hoogte hun 

karakterr van hogere regelgeving verloren.59 

**  De verdeling van regelgevende bevoegdheden 

Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 in principe een open 

stelsell  was, waarbij in het overgrote deel van de gevallen niet van tevoren vaststond welke regelgever 

welkee onderwerpen zou regelen. In het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling 

ligtt dit enigszins anders. Aan de positie van de wetgevende macht verandert weinig, maar de verorde-

nendee macht van de kroon wordt teruggedrongen ten faveure van de gouverneur-generaal in overeen-

stemmingg met de Volksraad. Dit leidt tot een tamelijk 'gesloten' stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië, waarbij vaak van tevoren is vastgelegd welke regelgever welke 

onderwerpenn regelt. Zo eist de Indische staatsregeling, anders dan het Regeringsreglement van 1854, 

slechtss zelden regeling bij 'algemene verordening', een term waaronder blijkens artikel 95 IS verschil-

lendee soorten regelgeving vallen. Vrijwel altijd wordt één regelgever aangewezen om specifieke 

onderwerpenn te regelen, en dat is over het algemeen de gouverneur-generaal in overeenstemming met 

dee Volksraad, oftewel de ordonnantiegever. Slechts enkele artikelen uit de Indische staatsregeling eisen 

regelingg bij wet of bij algemene maatregel van bestuur.60 

588 Met 'de inwerkingtreding van de Indische staatsregeling' wordt in dit geval niet gedoeld op 1 januari 1926, 
maarr op 16 mei 1927, de dag waarop het derde hoofdstuk van de Indische staatsregeling (Van de wetgeving) en 
Ov.. II IS in werking zijn getreden. Zie Jansen (1931), p. 129-30. 

599 Zie ook Jansen (1931), p. 128-34; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 344-5; LA. Nederburgh (1927), p. 179-
80;; Schrieke (1940), p. 27,46, 53; Van der Pot (1940), p. 576; Westra (1934), p. 69. Kleintjes (1932-1933), deel 
I,, p. 345 en Van Vollenhoven (1934), p. 336 wijzen erop dat bij stilzwijgen van de Indische staatsregeling met 
hett oog op Ov. II IS moet worden aangenomen dat ook bepalingen over inwendige aangelegenheden in verorde-
ningenn van commissarissen-generaal bij ordonnantie kunnen worden gewijzigd. 

600 Zie voor vordering van regeling bij algemene verordening artikelen 33,47, 135, 136, 138, 143 en 167 IS; 
bijj  ordonnantie onder meer artikelen 32, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 55, 58, 61, 62, 67, 74, 75, 81, 89-93, 114, 
119-121,123-125,, 128,129, 131-134, 138, 140-142,146, 156, 163-165, 169, 171, 172,179, 181, 183 en 186 IS; 
bijj  wet artikelen 183 en (vanaf 1 februari 1937) 184 IS; bij algemene maatregel van bestuur artikelen 32, 44, 89-
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1.. De wetgevende macht 

Zoalss gezegd verandert er weinig aan de positie van de wetgevende macht. Artikel 61 lid 1 Gw 1922 

draagtt de wetgevende macht op voor Nederlands-Indië één algemeen onderwerp en twee bijzondere 

onderwerpenn in ieder geval te regelen: de staatsinrichting van Nederlands-Indië, de wijze waarop het 

vertegenwoordigendd lichaam van Nederlands-Indië (de Volksraad) moet worden gehoord op wetsont-

werpenn voor Nederlands-Indië, en het voorbehoud aan de kroon tot regeling van bepaalde onderwerpen 

off  voor bepaalde gevallen. Over de wetgevende macht wordt verder opgemerkt dat deze andere onder-

werpenn dan de staatsinrichting regelt zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. Voor de wetgevende 

machtt blijf t daarmee niet alleen als vanouds een aantal onderwerpen - zij het andere dan in de Grond-

wett van 1848 - gereserveerd, maar blijf t ook 'het oude stelsel van 1848 van regeling naar behoefte 

gehandhaafd'.61 1 

Dee wetgevende macht mag dus, de geslotenheid van het stelsel ten spijt, op grond van artikel 61 lid 

11 Gw 1922 elk onderwerp regelen waarbij Nederlands-Indië is betrokken. Dat is natuurlijk ook zo als 

dee aangelegenheid al door een lagere regelgever, al dan niet op eigen initiatiefis geregeld. Veel van de 

vóórr 16 mei 1927 afgekondigde wetten mogen hun karakter van hogere regeling tot op zekere hoogte 

verlorenn hebben, voor de na die datum afgekondigde wetten geldt dit niet. Ook mag de wetgevende 

machtt zoals voorheen de regeling van bepaalde onderwerpen aan zich voorbehouden. Dit is onder meer 

gebeurdd in artikel 183 IS, dat bepaalt dat de tarieven van in-, uit- en doorvoer worden vastgesteld door 

dee wet, en vanaf 1 februari 1937 in artikel 184 IS, dat bepaalt dat de toelating ten handel van zeesche-

penn in Nederlands-Indië wordt geregeld bij of krachtens de wet.62 

Onverminderdd de reserveringen voor en de regeling naar behoefte door de wetgevende macht, wordt 

inn het nieuwe stelsel op grond van artikel 61 lid 2 Gw 1922 en artikel 82 sub a IS vervolgens de 

regelingg van de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië overgelaten aan de gouverneur-

generaall  in overeenstemming met de Volksraad (de ordonnantiegever), tenzij bij wet de bevoegdheid 

tott regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan de kroon wordt voorbehouden. 

Doorr de term 'overgelaten' mag van de wetgevende macht worden verwacht dat deze zich - net als 

onderr het vorige stelsel - terughoudend zal opstellen en er niet snel van zal uitgaan dat de behoefte 

bestaatt om een onderwerp betreffende Nederlands-Indië bij wet te regelen. 

Wettenn voor Nederlands-Indië komen op dezelfde wijze tot stand als wetten voor Nederland, behoudens 

hett verplichte horen van de Volksraad op grond van artikel 61 Gw 1922, uitgewerkt in artikel 71 IS. Dit 

91,150,160,1622 IS. 
6161 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 347. Zie ook Huart, p. 95; I.A. Nederburgh (1927), p. 151; Schrieke 

(1940),, p. 46; Westra (1934), p. 67-8. Ook artikel 60 Gw 1922 behoudt enkele onderwerpen aan de wet voor. 
622 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 347; LA. Nederburgh (1927), p. 152; Schrieke (1940), p. 46. 
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laatstee artikel bepaalt dat de Volksraad in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een zo nodig door de 

gouverneur-generaall  te bepalen termijn van raad te dienen over de ontwerpen van wetten uitsluitend of 

inn belangrijke mate Nederlands-lndië betreffend, voordat deze in behandeling komen bij de Staten-

Generaal.. Er zijn uitzonderingen op de hoorplicht: de belangrijkste is dat het horen van de Volksraad 

niett plaatsvindt bij wetsontwerpen van spoedeisende aard, ter beoordeling van de kroon of, geldt het 

initiatiefvoorstellen,, ter beoordeling van de voorzitter van de Tweede Kamer. 

Hett oordeel of een wetsontwerp uitsluitend of in belangrijke mate Nederlands-lndië betreft berust 

'inn laatste instantie bij de staten-generaal'.63 Aan de Volksraad wordt ter beoordeling voorgelegd een 

voorstell  vervat in de vorm waarin het bij de Staten-Generaal in behandeling kan komen, en dus geen 

ambtelijkk voorontwerp. Aanvankelijk waren aan de toezending van wetsontwerpen aan de Volksraad 

geenn vormvoorschriften verbonden, maar eind 1927 heeft de Nederlandse regering, mogelijk in verband 

mett een kort daarvóór gevoerde discussie onder staatsrechtsgeleerden, besloten dat voor toezending van 

eenn wetsontwerp aan de Volksraad voortaan de machtiging van de kroon zal worden verzocht. Het 

verzoekk wordt in de ministerraad behandeld en de Raad van State wordt erover gehoord.64 

2.. De kroon 

Zoalss gezegd zijn de regelgevende bevoegdheden van de kroon voor Nederlands-lndië ten opzichte van 

hett vorige stelsel sterk ingeperkt. Mocht de kroon voorheen elk onderwerp regelen tenzij het al bij wet 

wass geregeld, krachtens Grondwet of wet voor regeling bij wet was voorbehouden, of bij wet voor 

regelingg door de gouverneur-generaal was voorbehouden, het nieuwe stelsel bepaalt dat de regeling van 

dee inwendige aangelegenheden wordt overgelaten aan dé ordonnantiegever, tenzij bij wet de bevoegd-

heidd tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan de kroon wordt voorbehou-

den.. De inperking is gezien als een belangrijke verworvenheid. Volgens Kleintjes ligt in dit overlaten 

vann de regeling van inwendige aangelegenheden aan de ordonnantiegever en het terugdringen va» de 

regelgevendee macht van de kroon 'de zeer groote afwijking van den grondwettelijken toestand van 

voorheen',655 Huart merkt er het volgende over op: 'Geen regeling door de Kroon dan van bepaalde 

onderwerpenn of voor bepaalde gevallen krachtens opdracht van den wetgever. Ook voor de koloniën 

heeftt hiermee de besluitenregeering haar einde bereikt.'66 

Dee Indische staatsregeling behoudt enkele onderwerpen voor aan de kroon: deze zijn te vinden in de 

artikelenn 32, 44, 91, 150, 160, 162 en 176 IS. Regelingsbevoegdheid voor bepaalde gevallen is de 

633 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 349. 
644 Zie Jansen (1931), p. 91-9; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 348-50; Logemann (1947), p. 75; LA. 

Nederburghh (1927), p. 181-7; LA. Nederburgh (1928), p. 1-7; B.C. de Savomin Lohman (1927), p. 518-23; B.C. 
dee Savomin Lohman (1927a), p. 673-6; Westra (1934), p. 93-5. 

655 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 351. 
666 Huart, p. 104. Zie Westra (1926), p. 439 voor een vergelijkbare opmerking. 
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kroonn voorbehouden in de artikelen 89 lid 3 IS en 90 lid 3 IS. Daarnaast kan elke andere wet regelings-

bevoegdheidd voor bepaalde onderwerpen of gevallen aan de kroon voorbehouden, zoals bijvoorbeeld is 

gebeurdd in artikel 74 lid 3 van de Indische Comptabiliteitswet (zie SNI1925, nr. 448).67 

Algemenee maatregelen van bestuur voor Nederlands-Indië komen op dezelfde wijze tot stand als 

algemenee maatregelen van bestuur voor Nederland, behoudens het horen van de Volksraad. Hoewel de 

Grondwett de verplichting van advies niet bevat, bepaalt artikel 70 IS namelijk dat de Volksraad in de 

gelegenheidd wordt gesteld om binnen een zo nodig door de gouverneur-generaal te bepalen termijn van 

raadd te dienen over de ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die uitsluitend of in belangrij-

kee mate Nederlands-Indië aangaan. De Volksraad wordt niet gehoord in gevallen van spoedeisende 

aard,, ter beoordeling van de kroon, en ten aanzien van de ontwerpen als bedoeld in artikel 89 lid 3 IS en 

artikell  90 lid 3 IS. Zoals zal blijken is over die ontwerpen de mening van de Volksraad al bekend. 

Voorr het vragen van advies aan de Volksraad over deze algemene maatregelen van bestuur is sinds 

eindd 1927 machtiging van de kroon nodig. Het verzoek om de machtiging wordt in de ministerraad aan 

dee orde gesteld, en de Raad van State wordt erover gehoord. Aan het hoofd van de uit te vaardigen 

algemenee maatregelen van bestuur wordt melding gemaakt dat de Volksraad is gehoord, dan wel de 

redenn vermeld, waarom hij niet is gehoord.6* 

3.. De gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad 

Dee gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad (in de praktijk veelal: met het College 

vann gedelegeerden) is 'de normale wetgever voor Indie*.69 Deze status steunt zoals gezegd op artikel 61 

lidd 2 Gw 1922 jo. artikel 82 IS, waaruit blijkt dat de regeling van de inwendige aangelegenheden van 

Nederlands-Indiëë wordt overgelaten aan deze regelgever. 

Dee ordonnantiegever is op grond van artikel 82 sub a IS bevoegd tot regeling van alle inwendige 

aangelegenheden,, 'die de wetgevende macht in Nederland voortaan niet aan zich voorbehoudt of zelve 

regeltt dan wel aan de kroon of aan den gouv.-generaal alleen ter regeling opdraagt' (van belang hierbij 

iss ook de eerder vermelde Ov. II IS).70 Over de term 'inwendige aangelegenheden' wordt hier slechts 

opgemerktt dat hij waarschijnlijk niet vatbaar is voor een nauwkeurige omschrijving en het best in 

formelee zin is op te vatten. Onder inwendige aangelegenheden kan dan worden verstaan '"al datgene, 

677 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 351-3; Logemaan (1947), p. 101; Schrieke (1940), p. 53-7; Westra 
(1934),, p. 69. Zie voor een nadere bespreking van de regelgevende bevoegdheden van de kroon de paragraaf 
overr staatsrechtelijke discussies hierna. 

688 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 353^*. 
699 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 354. 
700 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 355. 
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waarinn niet door hoogere macht [wegens een voorbehoud] moet worden voorzien of is voorzien'".71 

Naastt deze algemene bevoegdheid schrijft de Indische staatsregeling, zoals eerder vermeld, in veel 

artikelenn regeling van speciale onderwerpen bij ordonnantie voor.72 Wellicht ten overvloede wordt erop 

gewezenn dat dit niet alleen betekent dat de ordonnantiegever deze onderwerpen moet regelen, maar ook 

datt als een hogere regeling dan een ordonnantie een dergelijk onderwerp voorafgaand aan de inwer-

kingtredingg van de Indische staatsregeling heeft geregeld, de ordonnantiegever door het wettelijk 

voorschriftt bevoegd is de bepalingen van de hogere regeling te wijzigen. Zo is bijvoorbeeld op grond 

vann artikel 131 IS de ordonnantiegever bevoegd het door de kroon vastgestelde burgerlijk wetboek voor 

Nederlands-Indiëë te wijzigen.73 

Voortss is de ordonnantiegever bevoegd tot regeling van andere onderwerpen, waarvan de regeling 

alss gevolg van een wet of van een amvb bij ordonnantie moet geschieden (artikel 82 sub b IS). Deze 

anderee onderwerpen zijn onderwerpen, al dan niet inwendige aangelegenheden betreffende, waarin bij 

wett of amvb is voorzien. De ordonnantie heeft hier een aanvullende taak: de wetgevende macht en de 

kroonn 'kunnen bij wege van delegatie punten, welke beter geregeld kunnen worden door den normalen 

wetgeverr in Indië, aan dezen ter regeling opdragen'.74 

Ordonnantiess kunnen vanwege artikel 62 Gw, uitgewerkt in artikel 99 IS, 'wegens strijd met de 

Grondwet,, met de wet (hieronder begrepen strijd met een algemeenen maatregel van bestuur), of met 

hett algemeen belang (hieronder te verstaan zoowel dat van Indië alleen, als dat van den Staat)',75 door 

dee kroon geheel of gedeeltelijk worden geschorst en bij de wet worden vernietigd.76 

Bijj  het totstandkomen van ordonnanties onder de Indische staatsregeling zijn de centrale rollen wegge-

legdd voor de gouverneur-generaal en de Volksraad, zij het dat op grond van artikel 80 IS in de praktijk 

dee plaats van de Volksraad meestal wordt ingenomen door het College van gedelegeerden.77 De rol van 

dee Raad van Nederlands-Indië, die onder het Regeringsreglement van 1854 de gouverneur-generaal 

bindendd advies gaf over ontwerp-ordonnanties, is een perifere geworden. De gouverneur-generaal is op 

711 Huart, p. 98. Zie ook Jansen (1931), p. 30; LA. Nederburgh (1927), p. 173-4; Schrieke (1940), p. 27-8; 
Vlak,, p. 39-40; Westra (1934), p. 72-3. Zie voor een bespreking van de term 'inwendige aangelegenheden' de 
paragraaff  over staatsrechtelijke discussies hierna. 

722 Schrieke (1940), p. 28 wijst erop dat naast de algemene regel deze artikelen vaak overbodig zijn. 
733 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 354-5. 
744 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 357. Zie ook Schrieke (1940), p. 29-30, waar een opsomming te vinden is 

vann dergelijke aanvullende ordonnanties. 
755 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 41. Blijkens artikel 1 Gw 1922 omvat de staat, oftewel het Koninkrijk der 

Nederlanden,, het grondgebied van Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curacao. 
766 Van dit schorsings- en vernietigingsrecht is in ieder geval tot 1940 nooit gebruik gemaakt, zie Schrieke 

(1940),, p. 28. 
777 Zie over het College van gedelegeerden de paragraaf over de staatkundige discussies hierna. 
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grondd van artikel 22 lid 2, sub f en g IS verplicht de Raad van Nederlands-Indië te raadplegen over 

ontwerp-ordonnantiess uitgaande van de gouverneur-generaal en over ontwerp-ordonnanties uitgaande 

vann de Volksraad, maar deze raadpleging verplicht hem tot niets: de gouverneur-generaal alleen beslist 

enn geeft van zijn besluit kennis aan de Raad (22 lid 3 IS). 

Ontwerp-ordonnantiess uitgaande van de gouverneur-generaal worden na inwinning van het advies 

vann de Raad van Nederlands-Indië door de gouverneur-generaal aan de Volksraad gezonden. De 

gouverneur-generaall  kan te allen tijde een termijn bepalen, waarbinnen de Volksraad hem zijn besluit 

overr het ontwerp moet mededelen; daarnaast kan hij het ontwerp terugnemen zolang de Volksraad er 

nogg niet over heeft beslist (83 en 86 IS). De Volksraad mag wijzigingen aanbrengen in een hem door de 

gouverneur-generaall  toegezonden ontwerp-ordonnantie (85 IS).78 Na behandeling van het ontwerp laat 

dee Volksraad de gouverneur-generaal zo snel mogelijk weten of hij zich wel of niet kan verenigen met 

dee ontwerp-ordonnantie (87 IS). De gouverneur-generaal geeft daarop de Volksraad kennis of hij de 

ontwerp-ordonnantiee waarmee de Volksraad zich heeft verenigd wel of niet vaststelt (88 IS). 

Uitt het vorenstaande blijkt dat ontwerp-ordonnanties uitgaande van de gouverneur-generaal worden 

vastgesteldd in overeenstemming met de Volksraad, zoals bepaald in artikel 82 IS. Als er over een 

dergelijkee ontwerp-ordonnantie geen overeenstemming is bereikt, dan staat de gouverneur-generaal een 

aantall  mogelijkheden open. Hij kan vanzelfsprekend de zaak laten rusten. Mocht hij de totstandkoming 

vann een regeling echter noodzakelijk achten, dan kan hij gebruik maken van de mogelijkheden die de 

artikelenn 89 en 90 IS hem bieden. De in deze artikelen getroffen voorzieningen, waarvoor het in 

paragraaff  4.2.2 behandelde artikel 30 Rr 1854 als model heeft gediend, worden respectievelijk de lange 

enn de korte conflictenregeling genoemd.79 

Alss over een ontwerp-ordonnantie afkomstig van de gouverneur-generaal geen overeenstemming met 

dee Volksraad is bereikt, omdat de Volksraad het ontwerp niet heeft aangenomen of te zeer heeft 

gewijzigd,gewijzigd, dan kan de gouverneur-generaal op grond van artikel 89 IS - de lange conflictenregeling - de 

Volksraadd uitnodigen de ontwerp-ordonnantie opnieuw in behandeling te nemen. De gouverneur-

generaall  kan dit doen binnen zes maanden na niet-aanneming door de Volksraad of na de ontvangst bij 

dee Volksraad van de kennisgeving van de gouverneur-generaal dat hij bezwaar heeft tegen de vaststel-

lingg van het ontwerp, zoals het door de Volksraad was gewijzigd (89 lid 1 IS). De voor het tweede 

overlegg ingediende ordonnantie mag afwijken van het eerste ontwerp.80 

788 Op de voorgestelde of aangebrachte wijzigingen wordt de Raad van Nederlands-Indië niet gehoord. Zie 
W.H.. van Helsdingen (1926), p. 21 en Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 366-7. 

799 Zie Logemann (1947), p. 71, en Schrieke (1940), p. 111,113. 
800 Dat het voor het tweede overleg ingediende ontwerp mag afwijken van het eerste ontwerp blijkt uit een 

ministeriëlee verklaring in de Tweede Kamer. Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 372; zie ook Kleintjes (1932-
1933),, deel I, p. 357-8 en Schrieke (1940), p. 111-2. 

421 1 



Voorr de tweede behandeling gelden dezelfde regels als voor de eerste (89 lid 2 IS). Mocht opnieuw 

geenn overeenstemming worden bereikt, dan kan de regeling geschieden bij algemene maatregel van 

bestuur:: een van de gevallen waarin de wet de kroon tot regeling bevoegd verklaart (89 lid 3 IS).81 Deze 

bevoegdheidverklaringg beoogt niet de materie definitief aan de ordonnantiegever te onttrekken: de bij 

algemenee maatregel van bestuur vastgestelde regeling kan te allen tijde bij ordonnantie worden gewij-

zigd,, aangevuld, ingetrokken of vervangen (89 lid 4 IS). 

Artikell  90 IS - de korte conflictenregeling - geeft de gouverneur-generaal de bevoegdheid om een 

doorr hem aan de Volksraad gezonden ontwerp-ordonnantie op eigen gezag en verantwoordelijkheid 

vastt te stellen. Hij mag dit doen wanneer de Volksraad niet binnen de gestelde termijn van artikel 83 lid 

22 IS heeft medegedeeld of hij zich al dan niet met het ontwerp verenigt (zoals vermeld mag de 

gouverneur-generaall  te allen tijde een termijn bepalen waarbinnen de Volksraad hem zijn besluit moet 

mededelen),, en wanneer overeenstemming met de Volksraad niet is verkregen, maar dringende omstan-

dighedenn een onverwijlde voorziening vorderen (90 lid 1 IS). Bij het aldus op eigen gezag en verant-

woordelijkheidd vaststellen van de ordonnantie is blijkens een verklaring van de Indische regering, 

bevestigdd door de kroon, de gouverneur-generaal niet gebonden aan zijn eigen ontwerptekst, en hoeft 

hijj  evenmin rekening te houden met eventueel door de Volksraad aanvaarde amendementen op zijn 

ontwerptekst822 Wel is de gouverneur-generaal verplicht om voorafgaand aan de vaststelling de Raad 

vann Nederlands-Indië te raadplegen, maar er is geen vereiste van overeenstemming met de Raad (22 lid 

2,, sub h jo. lid 3 IS). Van de vaststelling van de ordonnantie wordt aan de Volksraad kennis gegeven 

(900 lid 2 IS).83 

Alss de gouverneur-generaal op eigen gezag en verantwoordelijkheid een ordonnantie heeft vastge-

steldd omdat dringende omstandigheden een onverwijlde voorziening vorderen, mag de Volksraad zich 

binnenn twee maanden na de dag van de inwerkingtreding van de ordonnantie tot de kroon wenden met 

hett verzoek de regeling bij algemene maatregel van bestuur te treffen.84 Ook hier gaat het om gevallen 

waarinn de wet de kroon tot regeling bevoegd verklaart, en is de materie niet definitief aan de ordonnan-

tiegeverr onttrokken: de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regeling kan te allen tijde bij 

811 Zie Schrieke (1940), p. 112 voor voorbeelden van amvb vastgesteld op grond van artikel 89 lid 3 IS. Zoals 
vermeldd wordt de Volksraad op ontwerpen van dergelijke amvb niet gehoord (artikel 70 lid 1 IS), wat niet 
verwonderlijkk is omdat de opvatting van de Volksraad over het onderwerp al twee keer is gevraagd. 

822 Zie voor deze kwestie De Stoppelaar, p. 139-42; Vollgraff, p. 1-11; Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, 
p.. 78-9. Zie voor de verklaring van de Indische regering HVr 1932-1933, p. 2574-5, en voor de verklaring van de 
kroon,, BHVr, 1934-1935, onderwerp 38, stuk l. 

g33 Schrieke (1940), p. 113-4 geeft voorbeelden van ordonnanties vastgesteld op grond van artikel 90 lid l IS. 
MM Deze bevoegdheid komt alleen de Volksraad toe, niet het College van gedelegeerden; zie artikel 80 IS. 

422 2 



ordonnantiee worden gewijzigd, aangevuld, ingetrokken of vervangen (90 lid 3 IS).83 

Iss tot nu toe is steeds gesproken over ontwerp-ordonnanties uitgaande van de gouverneur-generaal, 

ookk van de Volksraad kunnen ontwerp-ordonnanties uitgaan, zij het dat de Volksraad maar zelden van 

dezee mogelijkheid gebruik heeft gemaakt86 Artikel 84 IS verleent de Volksraad het recht om ontwerpen 

bijj de gouverneur-generaal in te dienen. Zolang de gouverneur-generaal nog niet over het ontwerp heeft 

beslist,, kan de Volksraad het terugnemen (86 IS). De gouverneur-generaal hoort de Raad van 

Nederlands-Indiëë over het ontwerp (22 lid 2, sub g IS) en beslist daarna, zonder gebonden te zijn aan de 

meningg van de Raad van Nederlands-Indië, of hij het ontwerp wel of niet zal vaststellen (88 IS). Hij 

mistt daarbij het recht van amendement Bij niet-vaststelling zijn de lange en korte conflictenregeling 

niett (op analoge wijze) van toepassing. De Volksraad heeft dus geen middelen om de gouverneur-

generaall alsnog te bewegen tot het vaststellen van het ontwerp. 

Uitt het bovenstaande, en met name uit de conflictregelingen, blijkt dat de verhouding tussen de 

gouverneur-generaall en de Volksraad bij het vaststellen van ontwerp-ordonnanties er niet een is tussen 

gelijkwaardigee partners: het zwaartepunt ligt bij de gouverneur-generaal. Dat in de praktijk slechts 

zeldenn van de conflictregelingen gebruik is gemaakt - in de periode 1927-1941 is op een totaal van 

bijnaa 1700 ontwerp-ordonnanties 28 keer door toepassing van de regeling in de artikelen 89 en 90 IS 

afgewekenn van de beslissing van de Volksraad - doet daaraan niet af.*7 Het lijkt te optimistisch om uit 

hett feit dat de gouverneur-generaal ordonnanties vaststelt in overeenstemming met de Volksraad (82 

IS),, net als Nederburgh te concluderen dat de Volksraad bij het vaststellen van ordonnanties een met de 

Staten-Generaall in Nederland vergelijkbare rol speelt.** 

Velenn schatten de rol van de Volksraad in ieder geval lager in dan Nederburgh. Zo vinden het 

ComitéComité "Nieuw-Indië"  en een schrijver als Kies dat de Volksraad onder de Indische staatsregeling een 

adviserendd orgaan blijft.*9 Volgens Cohen Stuart plaatst de conflictenregeling de gouverneur-generaal 

'inn een sterkere positie (...) dan den Volksraad: de Kroon zal eerstgenoemde niet licht desavoueeren*.90 

133 De kroon heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid hem in artikel 90, lid 3 IS toegekend, ondanks 
enkelee verzoeken van de Volksraad. Zie Schrieke (1940), p. 114. Zou de kroon dit wel doen, dan hoeft de 
Volksraadd niet te worden gehoord over het ontwerp van amvb (artikel 70, lid 1 IS) omdat naar de opvatting van 
dee Volksraad over het onderwerp al een keer is gevraagd. 

866 Het Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel L, p. 120-1 
vermeldtt dat er vanaf 1927 zestien initiatief-ontwerpen zijn ingediend. Daarvan zijn er zes aangenomen door de 
Volksraad,, waarvan er drie door de gouverneur-generaal zijn vastgesteld. 

877 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 117-8 voor de 
aantallen;; zie daarnaast Tien jaar volksraad arbeid, 1928-1938, p. 78, 128-9 en Schrieke (1940), p. 115-6. Zie 
Drijvers,, p. 17-35 voor voorbeelden van de toepassing van beide conflictenregelingen. 

"" Zie I.A. Nederburgh (1927), p. 156-7. 
"" Zie Comité "Nieuw-Indiö", p. 3; Kies (1928), p. 53. 
900 Cohen Stuart (1927), p. 37. 
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Jansenn stelt dat met name de conflictenregeling 'den Volksraad ieder legislatief overwicht op de 

Indischee Regeering ontzegt'.91 Vlak schat de bevoegdheden van de Volksraad laag in als hij stelt 'dat 

eenee verandering van positie van de Volksraad door de wet op de Staatsinrichting niet tot stand is 

gebrachtt en hij in werkelijkheid adviseerend is gebleven', al moet door de bepalingen in de Indische 

staatsregelingg wel 'een groote waarde aan zijn adviezen (...) worden toegekend'.92 Volgens Meyer 

Ranneftt is ook onder de Indische staatsregeling de beslissing van de Volksraad 'niet doorslaggevend en 

blijf tt de Volksraad in feite adviseerend als de Regeering dat wil'.93 En volgens Logemann is in de 

verhoudingg Indische regering - Volksraad de heerschappij in wezen bij de regering gebleven: 

Voorr niemand is dit een geheim. Het (...) wetgevingsapparaat (conflictenregeling) [is] zo ingericht, dat 
dee Regering slechts tijdelijk door den eis van overeenstemming met den Volksraad wordt geremd, mits 
hett gezag van Nederland zich achter Haar stelt. (...) In deze omstandigheden kan men in de gezagsbe-
voegdhedenn van den Volksraad niet meer zien dan een versterking van zijn positie in het overleg met 
dee Regering.94 

Inn de lijn van al deze wat minder optimistische schrijvers staat ook Schrieke, die de rol van de Volks-

raadd bij het vaststellen van ontwerp-ordonnanties misschien nog het beste omschrijft. Volgens deze 

schrijverr geeft de Volksraad over deze ontwerpen 'een advies, dat zijn gewicht moet ontlenen aan zijn 

innerlijkee waarde en daarop, in de eerste plaats door den g.g. (...), wordt getoetst'.93 Toch is dit advies 

meerr dan een gewone raadgeving omdat als de gouverneur-generaal zich er niet mee verenigt, 'de 

bevoegdheidd om te beslissen uit zijn handen in die van moederlandse organen overgaat'.96 De hieruit 

blijkendee 'bizondere klem van de volksraaduitspraak' ten aanzien van ontwerp-ordonnanties 'wordt het 

bestt met de term: bindend advies aangeduid'.97 

4.. De gouverneur-generaal 

Artikell  81 IS bepaalt dat de gouverneur-generaal regeringsverordeningen vaststelt, houdende algemene 

regelingenn tot uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ordonnanties, voor zover 

diee vaststelling daarbij aan hem is opgedragen. In de regeringsverordeningen kan op de overtreding van 

haarr voorschriften straf worden gesteld. De grenzen van de te bepalen straffen worden bij ordonnantie 

911 Jansen (1931), p. 108. 
922 Vlak, p. 57-8. 
933 Meyer Ranneft (1938), p. 255. 
944 Logemann (1938), p. 277. 
955 Schrieke (1940), p. 115. 
966 Schrieke (1940), p. 115. 
977 Schrieke (1940), p. 115. Mogelijk in navolging van Schrieke spreekt ook Saunders, p. 24 over een door de 

Volksraadd te geven bindend advies inzake ontwerp-ordonnanties. 
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geregeld.9* * 

Uitt dit artikel volgt dat zelfstandige regeringsverordeningen niet mogelijk zijn. Naast deze zekerheid 

bestaann er echter verscheidene onduidelijkheden rondom de regeringsverordening, die daarom wel is 

omschrevenn als 'een duistere figuur in het indische staatsrecht'.99 Zo is het de vraag of de gouverneur-

generaall  onzelfstandige regelgeving mag vaststellen in een andere vorm dan een regeringsverordening, 

enn is het de vraag of de gouverneur-generaal ook zelfstandige regelgeving mag vaststellen.100 Deze 

kwestiess zullen later in dit hoofdstuk worden behandeld. 

Artikell  100 IS bepaalt dat regeringsverordeningen op grond van strijd met de Grondwet, met de wet 

-- waaronder hier ook algemene maatregelen van bestuur en ordonnanties worden gerekend -101 of met 

hett algemeen belang geheel of gedeeltelijk door de kroon kunnen worden geschorst en door de kroon, 

dee Raad van State gehoord, bij een met redenen omkleed besluit kunnen worden vernietigd.102 Zoals 

laterr nader aan de orde zal komen wordt vrij algemeen aangenomen dat de vernietigingsbevoegdheid in 

ditt artikel aan de kroon toegekend in strijd is met artikel 62 Gw 1922, dat bepaalt dat verordeningen 

vastgesteldd door in Nederlands-Indië gevestigde organen, en de regeringsverordening is daar een 

voorbeeldd van, slechts bij de wet kunnen worden vernietigd.103 

Dee gouverneur-generaal stelt regeringsverordeningen alleen vast. De Raad van Nederlands-Indië moet 

wordenn gehoord op de ontwerpen van regeringsverordeningen (22, lid 2 sub i IS), maar de gouverneur-

generaall  is niet gebonden aan de mening van de Raad: hij alleen beslist en geelt van zijn besluit kennis 

aann de Raad (22, lid 3 IS). 

**  De onderlinge verhoudingen 

Mett het voorgaande is voorlopig voldoende antwoord gegeven op de vraag welke regelgevers voor 

Nederlands-Indiëë er zijn en op de vraag welke regelgevende bevoegdheden ze hebben. De derde vraag, 

988 SNI1927, nr. 346 noemt als grenzen: hechtenis van hoogstens drie dagen of geldboete van hoogstens ƒ 500 
mett of zonder verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. Latere ordonnanties kunnen voor een speciaal 
onderwerpp natuurlijk van deze regeling afwijken. 

999 Logemaan (1947), p. 67. 
1000 Zie onder meer Jansen (1931), p. 68-90; Logemann (1947), p. 67-71; Vlak, p. 59-63; Van Vollenhoven 

(1934),, p. 327; Westra (1934), p. 77-8. Zie verder de paragraaf over staatsrechtelijke discussies hierna. 
1011 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 41-2; Jansen (1931), p. 87; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 370-1; 

Vann Vollenhoven (1934), p. 259-60. Zie LA. Nederburgh (1927), p. 155 voor een iets andere opvatting over 
ordonnanties. . 

1022 Van dit schorsings- en vernietigingsrecht is in ieder geval tot 1940 nooit gebruik gemaakt; zie Schrieke 
(1940),, p. 28. 

,MM Zie onder meer Huart, p. 107; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 371; Logemann (1922), p. 648; I.A. 
Nederburghh (1927), p. 154-5; Van der Pot (1940), p. 577; Westra (1934), p. 78-9. Zie Logemann (1947), p. 99 
voorr een afwijkende opvatting. Zie verder de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna. 
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diee naar de verhoudingen tussen de regelgevers, is echter nog maar gedeeltelijk beantwoord. Twee 

aspectenn ervan moeten nog worden behandeld: het gevolg van de politieke ministeriële verantwoorde-

lijkheidd en de vertrouwensregel voor de positie van de lagere centrale regelgevers, de kroon en de 

ordonnantiegeverr (in het bijzonder de gouverneur-generaal); en het gevolg van de inlichtingenplicht die 

dee gouverneur-generaal heeft jegens de Volksraad voor de verhouding tussen de gouverneur-generaal 

enn de Volksraad. 

1.. De politieke ministeriele verantwoordelijkheid 

Hierbovenn is gebleken dat de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad onder het 

stelselstelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling de normale wetgever voor Nederlands-

Indiëë is, en dat het zwaartepunt in de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad bij de 

eerstee ligt. Dit betekent echter niet dat de ordonnantiegever in het algemeen en de gouverneur-generaal 

inn het bijzonder onder het nieuwe stelsel veel zelfstandiger posities innemen dan onder het stelsel van 

dee Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. De reden hiervoor is dat de verhouding 

tussenn de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal onder het nieuwe stelsel niet is veran-

derd.1044 De minister van koloniën is politiek verantwoordelijk voor de regeringsdaden van de kroon op 

koloniaall  terrein.103 Omdat de gouverneur-generaal een aan de kroon ondergeschikt ambtenaar blijft , is 

dee minister van koloniën ook verantwoordelijk voor regeringsdaden van de gouverneur-generaal. En ten 

slottee is de gouverneur-generaal als aan de kroon ondergeschikt ambtenaar administratief verantwoorde-

lij kk aan de kroon. 

Dezee verhouding vindt haar neerslag in de artikelen 53 en 95 Gw 1922 - die gaan over de politieke 

ministeriëlee verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal - en vooral in artikel 60 Gw 1922 en in artikel 

11 IS. Voor zover van belang luidt artikel 60 Gw 1922: 

60.. De Koning heeft het opperbestuur over Nederlandsch-Indië (...). 
Voorr zooveel niet bij de Grondwet of bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning zijn voorbe-
houden,, wordt het algemeen bestuur in naam des Konings uitgeoefend in Nederiandsch-lndië door den 
Gouverneur-Generaall  (...), op de wijze door de wet te regelen. 

Artikell  1 IS luidt voor zover van belang: 

1.. De uitoefening, in naam des Konings, van het bij het tweede lid van art. 60 der Grondwet aan den 
Gouverneur-Generaall  opgedragen algemeen bestuur van Nederlands-Indië geschiedt overeenkomstig 
dee in deze wet gestelde regelen en met inachtneming van 's Konings aanwijzingen. 
Dee Gouverneur-Generaal is wegens de uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk aan den Koning. 
Hijj  verstrekt te dier zake aan den Minister van Koloniën alle verlangde inlichtingen. (...). 

Overr deze twee artikelen zijn uitgebreide discussies gevoerd, vooral over de betekenis van de termen 

1044 Zie ook Logemann (1922), p. 627-31 en LA. Nederburgh (1927), p. 55. 
1055 Daarnaast is de minister van koloniën natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen regeringsdaden. 

Hieropp zal in het onderstaande niet nader worden ingegaan. 
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'opperbestuur',, 'algemeen bestuur' en 'aanwijzingen'. Deze discussies leiden tot de volgende conclu

sie.. Gezien de handhaving van de oude verhouding mag de kroon, in het kader van zijn opperbestuur -

datt toezicht op de gouverneur-generaal behelst - aanwijzingen geven aan de gouverneur-generaal. Deze 

aanwijzingenn zijn bindend, en komen daarmee in de praktijk overeen met de bevelen van de kroon 

waaroverr artikel 20 Rr 1854 sprak. De gouverneur-generaal oefent het hem opgedragen algemeen 

bestuurr - al zijn regeeractiviteiten behalve het regelen - en zijn bevoegdheden op regelgevend terrein uit 

mett inachtneming van de aanwijzingen van de kroon.106 

Doorr dit alles is de minister van koloniën politiek verantwoordelijk aan de Staten-Generaal voor alle 

regeringsdadenn van de kroon op koloniaal terrein. Voor de politieke verantwoordelijkheid van de 

ministerr voor de regeringsdaden van de gouverneur-generaal geldt het volgende. Deze regeringsdaden, 

waaronderr zowel daden van bestuur als van regelgeving vallen, kunnen zijn de uitvoering van konink

lijkee aanwijzingen die de gouverneur-generaal ontvangt van de minister van koloniën en die hij ver

plichtt is op te volgen. De minister is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering door de gouverneur-

generaal,, voor zover ze in overeenstemming is met de aanwijzingen. De regeringsdaden van de 

gouverneur-generaall kunnen ook zijn gepleegd zonder inmenging van de kroon. Voor deze daden is de 

ministerr politiek verantwoordelijk als hij ze heeft goedgekeurd, of tenminste niet heeft afgekeurd.107 

Dee administratieve verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal, ten overvloede vermeld in 

artikell 1 lid 2 IS, vloeit voort uit de ondergeschiktheid van de gouverneur-generaal aan de kroon.10* De 

verantwoordelijkheidd lost zich op in de verplichting van de gouverneur-generaal om steeds wanneer de 

kroonn dit wenst 'rekenschap te geven van zijn handelingen, van zijn ambtelijk doen en laten, hetgeen in 

hett uiterste geval ontslag ten gevolge zoude kunnen hebben'.109 

Eenn belangrijk gevolg van de genoemde vormen van verantwoordelijkheid is dat de Staten-Generaal 

alss vanouds controle en invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en de regelgeving voor Nederlands-

Indiëë van zowel de kroon als de gouverneur-generaal. Deze controle kan in het geval van de minister 

leidenn tot afkeuring van zijn staatkundige gedragslijn, in het bijzonder door de Tweede Kamer. Deze 

afkeuringg kan op grond van de vertrouwensregel leiden tot het vertrek van de minister. 

Inn het geval van de gouverneur-generaal liggen de zaken iets ingewikkelder. Als de Staten-Generaal 

1066 Zie onder meer Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 223-4; Logemann (1947), 77-9; LA. Nederburgh (1927), 
p.. 158-63; Van der Pot (1940), p. 570-1; Vlak, p. 48-9; Van Vollenhoven (1934), p. 117,163; Westra (1934), p. 
57-60.. Zie verder de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna. 

1077 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 188. De minister is ook politiek verantwoordelijk voor koninklijke 
aanwijzingenn en eventuele afkeuringen, maar die behoren tot de regeringsdaden van de kroon, niet tot de 
regeringsdadenn van de gouverneur-generaal. 

I0** Zie Logemann (1947), p. 79. De gouverneur-generaal is als voorheen een door de kroon benoemd en 
ontslagenn ambtenaar. 

1099 Kleintjes (1932-1933), deel L p. 229. 
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eenn maatregel afkeuren van de gouverneur-generaal, genomen op last van de kroon, raakt die afkeuring 

alleenn de minister. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de gouverneur-generaal op eigen 

initiatieff  heeft genomen, en als de minister afstand neemt van die maatregel, dan raakt de afkeuring in 

beginsell  alleen de gouverneur-generaal. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de 

gouverneur-generaall  op eigen initiatief heeft genomen, en als de minister zich achter deze maatregel 

stelt,, dan raakt de afkeuring zowel de minister als de gouverneur-generaal. Een gouverneur-generaal die 

wordtt getroffen door een dergelijke afkeuring, kan niet aanblijven.110 Overigens is dit alles in de in dit 

hoofdstukk behandelde periode theorie gebleven. 

2.. De inlichtingenplicht 

Artikell  69 IS bepaalt, voor zover van belang, het volgende: 

Dee Volksraad kan den Gouverneur-Generaal uitnoodigen om nopens zaken, Nederlandsch-Indië 
betreffende,, inlichtingen aan den Raad te geven. 
Dee Gouverneur-Generaal voldoet aan deze uitnoodiging, wanneer dit naar zijne meening geschieden 
kann zonder schade voor de hem toevertrouwde belangen. 

UitUit  dit artikel kan worden afgeleid dat de gouverneur-generaal een inlichtingenplicht heeft jegens de 

Volksraadd en rekenschap moet afleggen aan de Volksraad van zijn regeringsdaden als de Volksraad dit 

wenst.. Dit afleggen van rekenschap kan worden opgevat als een vorm van verantwoordelijkheid van de 

gouverneur-generaall  aan de Volksraad. Het is wel een verantwoordelijkheid zonder sanctie. Aan het 

afleggenn van rekenschap zijn geen gevolgen verbonden: de Volksraad kan de gouverneur-generaal niet 

dwingenn om zijn beleid te wijzigen en kan hem ook niet tot aftreden dwingen.111 

**  Typering 

Opp grond van al het voorstaande kan het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiè""  van de jaren 1927-1942, net als het vorige, worden getypeerd als een constitutionalis-

tischh stelsel. Er is een zekere mate van machtenscheiding en er is een medewetgevende en controleren-

dee volksvertegenwoordiging in Nederland.112 Daarnaast worden er enkele voorzichtige stappen gezet 

omm ook in Nederlands-Indiè" zelf op termijn te komen tot machtenscheiding en een medewetgevende en 

controlerendee volksvertegenwoordiging. 

b.b. De praktijk 

Naa de behandeling van de aan het begin van deze subparagraaf genoemde drie vragen kan een beschrij-

1,00 Zie Krone, p. 60-1. 
1111 Zie Logemann (1933a), p. 189-91 en 285-92. Zie ook de paragraaf over staatsrechtelijke discussies hierna. 
1,22 Bij deze typering wordt, in navolging van Kortmann, p. 42, 'constitutionalisme' gedefinieerd als spreiding, 

verdelingg van overheidsbevoegdheden over verscheidene ambten. 
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vingg worden gegeven van de werking van het stelsel in de praktijk. Daarbij zal worden gekeken naar de 

matee waarin de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal - al dan niet in overeenstem-

mingg met de Volksraad - regelgevende activiteiten hebben ontplooid. Verder zal worden gekeken naar 

dee manier waarop in de periode 1920-1942 uitwerking is gegeven aan de twee centrale principes van 

dualismee en concordantie. 

b.b. 1 Regelgevende activiteiten van de vier regelgevers 

Zoalss gezegd draagt artikel 61 Gw 1922 de wetgevende macht op om de staatsinrichting van 

Nederlands-Indiëë te regelen, een opdracht die heeft geresulteerd in de Indische staatsregeling (SNI 

1925,, nr. 447). Andere onderwerpen worden, zo bepaalt het artikel, door de wetgevende macht gere-

geldd zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. Deze behoefte heeft onder meer geresulteerd in Ov. II 

IS,, waarin de Indische Comptabiliteitswet, de Indische Muntwet 1912 en de Indische Mijnwet als 

wettenn worden gehandhaafd.113 Net als onder het vorige stelsel heeft de wetgevende macht zich terug-

houdendd opgesteld bij het aannemen van de behoefte tot regeling bij wet. Zo zijn tot 1940 onder de 

bepalingenn van de Grondwet van 1922 (en 1938) en de Indische staatsregeling slechts acht volledig 

nieuwee wetten voor Nederlands-Indië tot stand gekomen, zoals de Indische bedrijvenwet van 10 juni 

19277 (SNI 1927, nr. 419) en de Indische scheepvaartwet 1936 (SNI 1936, nr. 700).114 

Omdatt de wetgevende macht zich bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië terug-

houdendd heeft opgesteld, en de kroon onder het in dit hoofdstuk behandelde stelsel maar weinig 

regelgevingg voor Nederlands-Indië mag vaststellen, hebben de ordonnantiegever en de gouverneur-

generaall  de meeste regelgeving voor Nederlands-Indië vastgesteld. Het Staatsblad van Nederlands-Indië 

bevatt dan ook veel meer ordonnanties en regeringsverordeningen dan wetten en algemene maatregelen 

vann bestuur. Om daarvan een indruk te krijgen is door mij gekeken naar de lijsten der 'algemeene 

verordeningenn en besluiten vervat in het Staatsblad van Nederlands-Indië' over het jaar 1930 en over 

hett jaar 1935. De lijsten in die twee Staatsblad-jaargangen, die samen zo'n zeventien procent uitmaken 

vann de Staatsbladen die zijn verschenen in de jaren 1928-1939, de meest representatieve jaren voor het 

inn dit hoofdstuk behandelde stelsel, leveren het volgende beeld op. 

Inn de twee jaargangen staan samen ruim 110 wetten in formele zin, waarvan het overgrote deel geen 

algemeenn verbindende voorschriften bevat. Wordt dat deel, dat hoofdzakelijk bestaat uit begrotingswet-

ten,, niet meegeteld, dan blijven er veertien wetten over. Zes daarvan regelen bepaalde onderwerpen 

1133 Ov. II IS noemt ook de Javasche Bankwet 1922, maar dit is geen wet in materiële zin. Overigens noemt 
Ov.. II IS de wet ten onrechte omdat de in artikel 185 IS gevraagde wet de Javasche Bankwet 1922 is. Zie 
Kleintjess (1932-1933), deel I, p. 334 en 347; Schrieke (1940), p. 40 en 46. 

1144 Zie Schrieke (1940), p. 47-8 voor een overzicht van deze nieuwe wetten. De wetgevende macht heeft in de 
periodee 1927-1942 daarnaast natuurlijk ook reeds bestaande wetten voor Nederlands-Indië gewijzigd. 
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voorr alle vier gebiedsdelen waaruit het Koninkrijk der Nederlanden bestaat, namelijk Nederland, 

Nederlands-Indië,, Suriname en Curacao, of voor twee of meer van de gebiedsdelen, waaronder 

Nederlands-Indiëë - deze wetten worden ook wel 'staatswetten' genoemd.115 De overige acht wetten zijn 

specifiekk voor Nederlands-Indië vastgesteld, en behelzen voornamelijk wijzigingen in al bestaande 

wetten,, zoals de Indische staatsregeling. 

Hett aantal algemene maatregelen van bestuur in de twee jaargangen bedraagt ruim 20. Vijf ervan 

regelenn bepaalde onderwerpen voor alle vier gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden, of voor 

tweee of meer van de gebiedsdelen, waaronder Nederlands-Indië - deze am vb zouden ook wel 'staats-

amvb'' genoemd kunnen worden.116 De overige zijn specifiek voor Nederlands-Indië vastgesteld; ze zijn 

somss gebaseerd op een opdracht tot regeling in een IS-artikel, soms op een opdracht tot regeling in een 

artikell in een andere wet voor Nederlands-Indië.117 

Hett aantal ordonnanties in de twee jaargangen bedraagt bijna 180. Daarbij moet bedacht worden dat 

zakenn als onteigeningsverklaringen, en als bekrachtigingen van de besluiten van decentrale organen tot 

hett aangaan of het waarborgen van geldleningen ten laste van lagere rechtsgemeenschappen in 

Nederlands-Indiëë ook een ordonnantie vereisen, maar dat deze ordonnanties geen algemeen verbinden

dee voorschriften bevatten. Als daarmee rekening wordt gehouden bedraagt het aantal ordonnanties ruim 

160.118 8 

Hett aantal regeringsverordeningen in de twee jaargangen bedraagt bijna 120. Het overgrote deel 

daarvann vloeit voort uit opdrachten tot regeling bij regeringsverordening in ordonnanties, maar op

drachtenn tot regeling bij regeringsverordening komen ook voor in wetten en in algemene maatregelen 

vann bestuur.119 

All met al valt het aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur in het niet bij het aantal ordon

nantiess en regeringsverordeningen: tegenover bijna 40 wetten en algemene maarregelen van bestuur 

staann bijna 300 ordonnanties en regeringsverordeningen. Dit bevestigt de terughoudende rol van de 

III s Zie Schrieke (1940), p. 48 voor de term 'staatswet'; zie de paragraaf over staatsrechtelijke discussies voor 
eenn bespreking van deze categorie wetten. Zie SNI1930, nr. 310 als voorbeeld van een staatswet. 

u** Vergelijk Schrieke (1940), p. 57 voor deze term; zie de paragraaf over staatsrechtelijke discussies voor een 
besprekingg van deze categorie amvb. Zie SNI 1935, nr. 289 als voorbeeld van een staatsamvb. 

1177 Zie SNI 1930, nr. 278 als voorbeeld van een amvb gebaseerd op een IS-artikel; zie SNI 1935, nr. 90 als 
voorbeeldd van een amvb gebaseerd op een andere wet. 

IIII Zie SNI 1930, nr. 47 als voorbeeld van een onteigeningsverklaring; zie SNI 1935, nr. 156 als voorbeeld 
vann het bekrachtigen van het aangaan van geldleningen. De onteigeningsverklaring bij ordonnantie is voorge
schrevenn in artikel 133 IS; de bekrachtiging bij ordonnantie van besluiten tot het aangaan of waarborgen van een 
geldleningg is voorgeschreven in artikel 124, lid 3 IS, dat tot 1 december 1938 heeft gegolden. 

1199 Zie SNI 1935, nr. 339 als voorbeeld van een regeringsverordening die voortvloeit uit een wettelijke 
opdracht;; zie SNI 1930, nr. 279 als voorbeeld van een regeringsverordening die voortvloeit uit een opdracht in 
eenn amvb. 

430 0 



wetgevendee macht, de uit de aard der zaak kwantitatief beperkte rol voor de kroon, en de kwantitatief 

omvangrijkee rol van organen in Nederlands-Indië bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-

Indie.. De getallen wekken mogelijk de indruk dat organen in Nederlands-Indie de voornaamste rol 

spelenn bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indifi. Deze indruk is minder juist: het valt 

natuurlijkk niet te ontkennen dat ze de meeste regelgeving voor Nederlands-Indiè* maken, maar de 

voornaamstevoornaamste rol was niet voor hen weggelegd. De kroon heelt namelijk via zijn aanwijzingen grote 

invloedd uitgeoefend op de regelgevende activiteiten van de ordonnantiegever en de gouverneur-gene

raall alleen; daarnaast hebben ook de Staten-Generaal via het parlementaire stelsel invloed gehad op de 

regelgevendee activiteiten van de ordonnantiegever en de gouverneur-generaal alleen. Dit is hierboven al 

geblekenn bij de beschrijving van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden en zal hierna 

duidelijkerr blijken bij de behandeling van de staatsrechtelijke discussies over dat stelsel. 

b.2b.2 Dualisme en concordantie 

Inn de hoofdstukken 1, 3 en 4 zijn twee kenmerken van regelgeving voor Oost-Indiè" aan de orde geko

men:: het dualisme van recht en het concordantieprincipe. Het dualisme van recht houdt in de bevol

kingsgroepp waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: voor Europeanen geldt 

westerss recht, voor inheemsen geldt adatrecht. Het concordantieprincipe heeft betrekking op de inhoud 

vann het recht voor Europeanen in Oost-Indtë. Dit principe houdt in dat de wet van toepassing op 

Europeanenn in Oost-Indiê zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht In het 

onderstaandee zal worden ingegaan op de gelding van deze kenmerken in de jaren 1920-1942. Daarbij 

zall de nadruk liggen op het dualisme van recht. 

1.. Dualisme van recht in de jaren 1920-1942 

Vanaff het eind van de negentiende eeuw wordt het dualisme van recht ter discussie gesteld. Er gaan 

stemmenn op om te komen tot eenheid van recht voor Nederlands-Indië. Deze discussie leidt tot verande

ringenn in de artikelen 75 en 109 Rr 1854. De in etappes herziene tekst van deze artikelen - een eerste 

herzieningg in 1906, een tweede in 1919 - treedt op 1 januari 1920 in werking. Beide herziene artikelen 

wordenn als artikel 131 en 163 IS vrijwel ongewijzigd overgenomen in de Indische staatsregeling.120 

Overr artikel 163 IS hoeft slechts te worden opgemerkt dat het niet langer twee, maar drie bevol

kingsgroepenn onderscheidt: Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen. De laatste bevolkings

groepp zal hieronder niet aan de orde komen. Voor zover van belang luidt artikel 131 IS: 

131.. (1) Het burgerlijk- en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechtsvordering en 

1200 Zie Fasseur (1995), Hoeksteen en struikelblok, p. 152-171 voor een weergave van de discussies over 
unificatiee vanaf bet eind van de negentiende eeuw. Zie ook J.H. Carpentier Alting (1913), p. 59-71 en Kleintjes 
(1917-1918),, deel II, p. 132-40. 
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dee strafvordering worden (...) geregeld bij ordonnantie. De regeling geschiedt hetzij voor alle of 
eenigee bevolkingsgroepen of onderdeden daarvan (...) gezamenlijk, hetzij voor een of meer dier 
groepenn of deelen afzonderlijk. 
(2)) In de ordonnanties regelende het burgerlijk- en handelsrecht worden: 
a.. (...); 
b.. de Inlanders, (...) voor zooverre de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit eischen, hetzij 
aann de voor Europeanen geldende bepalingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij met de Europea-
nenn aan gemeenschappelijke voorschriften onderworpen, terwijl overigens de onder hen geldende, met 
hunnee godsdiensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen worden geëerbiedigd waarvan echter 
magg worden afgeweken, wanneer het algemeen belang of de bij hen gebleken maatschappelijke 
behoeftenn zulks vorderen. 
(3)) In de ordonnanties regelende het strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering 
worden,, wanneer zij uitsluitend op Europeanen toepasselijk zijn, de in Nederland geldende wetten 
gevolgd,, echter met die wijzigingen die wegens de bijzondere toestanden in Nederlandsch-Indië 
noodigg zijn; gelden zij, tengevolge van toepasselijkheidverklaring of van onderwerping aan gemeen-
schappelijkee voorschriften, ook voor andere bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan, dan worden 
diee wetten slechts in zooverre gevolgd als met deze omstandigheid vereenigbaar is. (...) 
(6)) Het thans voor de Inlanders (...) geldende burgerlijk- en handelsrecht blijf t van kracht zoolang en 
voorr zooverre het niet door ordonnanties, als hierboven onder 2b bedoeld, is vervangen. 

Anderss dan artikel 75 Rr 1854, zoals dat gold tot 1920, laten de eerste drie leden van artikel 131 IS 

voorr alle privaat- en strafrecht, dus ook voor het materiële privaatrecht voor de inheemsen, alle opties 

open.. Het nieuwe artikel maakt enerzijds unificatie van recht mogelijk: volgens artikel 131 lid 1 IS kan 

dee regeling van het materiële en formele privaat- en strafrecht immers geschieden voor alle bevolkings-

groepenn gezamenlijk. Getuige artikel 131, leden 2 en 3 IS kan deze unificatie op twee wijzen plaatsvin-

den.. De inheemsen kunnen worden onderworpen aan de voor Europeanen geldende bepalingen, voor 

zoveell  nodig gewijzigd, een rechtsfiguur vergelijkbaar met de toepasselijkverklaring van de jaren 1848-

1920.. De inheemsen kunnen ook met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften worden 

onderworpen,, een rechtsfiguur die wat betreft het materiële privaatrecht in de jaren 1848-1920 strikt 

genomenn niet mogelijk was. 

Anderzijdss sluit artikel 131 IS behoud en zelfs versterking van de vroegere dualistische situatie niet 

uit.. Volgens artikel 131 lid 1 IS kan de regeling van het materiële en formele privaat- en strafrecht in 

beginsell  immers ook geschieden voor elke bevolkingsgroep afzonderlijk. Artikel 131, lid 2 IS houdt 

voorr het materiële privaatrecht de mogelijkheid open dat de onder de inheemsen 'geldende, met hunne 

godsdienstenn en gewoonten samenhangende rechtsregelen worden geëerbiedigd'. Artikel 131, lid 3 IS 

sluitt afzonderlijke regelgeving voor het formele privaatrecht, het materiële strafrecht en het formele 

strafrechtt evenmin uit, getuige de zinsnede 'wanneer zij uitsluitend op Europeanen toepasselijk zijn'. 

Eénn verschil is er bij behoud van de voorafgaande dualistische situatie wel. Zoals in het vorige 

hoofdstukk weergegeven, bestond in de jaren 1848-1920 het materiële privaatrecht voor inheemsen 

hoofdzakelijkk uit onopgetekend adatrecht. Artikel 131 IS eist codificatie, ook van het materiële privaat-

rechtt voor inheemsen dat de vorm van adatrecht blijf t houden.121 

1211 Zie J.H. Carpentier Alting (1926), p. 157-8 en Westra (1934), p. 232. 
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Artikell  131 lid 6 IS bepaalt dat, totdat het materiële privaatrecht voor inheemsen gecodificeerd is, de 

situatiee zoals die gold onder het oude artikel 75 Rr 1854 voor het materiële privaatrecht voor de 

inheemsee bevolking blijf t bestaan: het onopgetekende adatrecht blijf t dus gelden.'22 In de praktijk is 

dezee bepaling geen overbodige luxe gebleken. Artikel 131 IS heeft namelijk noch tot unificatie van 

materieell  privaatrecht (of van formeel privaat- en strafrecht), noch tot codificatie van adatrecht geleid. 

Inn feite is onder het nieuwe artikel alles in hoofdlijnen bij het oude gebleven.123 

Hett gevolg hiervan is dat inzake het materiële privaatrecht het dualisme blijf t bestaan: voor Europe-

anenn is dit recht in hoofdzaak geregeld in het burgerlijk wetboek voor Nederlands-Indië en het wetboek 

vann koophandel voor Nederlands-Indië, terwijl het voor inheemsen vooral wordt geregeld door onopge-

tekendd adatrecht. Inzake het materiële strafrecht blijf t sprake van unificatie: het is geregeld in het 

wetboekk van strafrecht voor alle bevolkingsgroepen uit 1918. Inzake het formele recht blijf t sprake van 

dualisme.. Het formele recht voor Europeanen is te vinden in het reglement op de burgerlijke rechtsvor-

deringg en een reglement op de strafvordering (op Java en Madoera), de rechtsreglementen voor de 

buitengewesten,, in 1927 vervangen door het door de ordonnantiegever vastgestelde reglement buiteng-

ewesten.. Het formele recht voor inheemsen is vooral te vinden in het Inlands reglement, in 1941 

vervangenn door het Herzien Inlands reglement (op Java en Madoera) en in de rechtsreglementen voor 

dee buitengewesten, in 1927 vervangen door het reglement buitengewesten.124 

Dee reden voor de handhaving in de praktijk van de oude situatie is gelegen in het feit dat in de 

discussiee die eind negentiende, begin twintigste eeuw is gevoerd tussen voorstanders van dualisme en 

voorstanderss van eenheid van recht, de eerste groep aan het langste eind heeft getrokken. Hierdoor is tot 

1942,, het de facto einde van Nederlands-Indië, dualisme een centraal kenmerk gebleven van recht voor 

Nederlands-Indië. . 

2.. Het concordantieprincipe 

Zoalss eerder opgemerkt heeft het concordantieprincipe betrekking op de inhoud van het recht voor 

Europeanenn in Nederlands-Indië. Dit principe, dat bij de behandeling van het dualisme van recht al 

impliciett aan de orde is gekomen, houdt in dat de wet van toepassing op Europeanen in Nederlands-

Indiëë zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht. Dit principe kan op ver-

1222 Over de vraag of onder artikel 131, lid 6 IS bij de toepassing van materieel adatprivaatrecht nog steeds de 
'billijkheidd en regtvaardigheid'-eis van het oude artikel 75 Rr 1854 geldt, zijn de meningen verdeeld. Zie J.H. 
Carpentierr Alting (1926), p. 207; Ter Haar, p. 10; Hooker, p. 278; Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 241; en 
Westraa (1934), p. 233. 

1233 Zie Fasseur (1995), Hoeksteen en struikelblok, p. 155-8 voor enkele voorbeelden van unificerende 
maatregelen,, onder meer op het gebied van het onderwijs en de belastingwetgeving. 

1244 Het rechtsreglement buitengewesten bevat dus, zoals zijn voorgangers, zowel het formele recht voor 
Europeanenn als het formele recht voor inheemsen. 
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schillendee manieren worden uitgewerkt. Zo kan bestaand of nieuw vastgesteld Nederlands recht naar 

Nederlands-Indiëë worden overgebracht. Daarnaast is het mogelijk dat er in Nederlands-Indië zelf 

regelgevingg voor Europeanen wordt vastgesteld, die dan zoveel mogelijk in overeenstemming is met 

bestaandd Nederlands recht. 

Inn vorige hoofdstukken is gebleken dat, hoewel door de eigenheid van de Indische samenleving de 

reikwijdtee van het concordantieprincipe niet moet worden overschat, door de jaren heen toch steeds aan 

ditt principe is vastgehouden. Dit is ook zo in de periode 1920-1942. Zo bepaalt artikel 131 IS, dat 

vrijwell  gelijkluidend is aan artikel 75 Rr 1854 zoals dat vanaf 1 januari 1920 tot aan de invoering van 

dee Indische Staatsregeling heeft gegolden, voor zover van belang het volgende: 

(2)) In de ordonnanties regelende het burgerlijk- en handelsrecht worden: 
a.. voor de Europeanen de in Nederland geldende wetten gevolgd, van welke wetten echter mag 
wordenn afgeweken (...) wegens de bijzondere toestanden in Nederlandsch-Indië (...); 
(3)) In de ordonnanties regelende het strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en het strafvordering 
worden,, wanneer zij uitsluitend op Europeanen toepasselijk zijn, de in Nederland geldende wetten 
gevolgd,gevolgd, echter met die wijzigingen die wegens de bijzondere toestanden in Nederlandsch-Indië 
noodigg zijn (...).m 

All  met al heeft het concordantieprincipe met enige slagen om de arm dus gegolden tot 1942, en is het 

daarmeee door de eeuwen heen een belangrijke factor geweest bij het vaststellen van regelgeving voor 

Europeanenn in Nederlands-Indië. 

5.233 De Volksraad en het College van gedelegeerden: samenstelling, inrichting en bevoegdheden 

Inn paragraaf 5.2.2 zijn de Volksraad en het College van gedelegeerden al kort behandeld. Voor een 

goedd begrip van de later te behandelen staatsrechtelijke discussies over beide organen worden in het 

onderstaandee de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van beide organen nader behandeld. 

a.a. Inleidende opmerkingen 

Omm de samenstelling van de Volksraad te kunnen beschrijven, moet eerst worden ingegaan op het 

ingezetenschapp van Nederlands-Indië, op het Nederlands onderdaanschap en het Nederlanderschap, en 

opp de wettelijke bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië. 

a.a. 1 Ingezetenschap van Nederlands-Indië 

Artikell  160 lid 1 IS bepaalt dat een ordonnantie regels geeft over de toelating en vestiging in 

Nederlands-Indië.. Ingezetenen van Nederlands-Indië, aldus artikel 160 lid 2 IS, zijn zij die gevestigd 

zijnn in Nederlands-Indië, mits niet in strijd met de voorschriften van die ordonnantie. Ingezetenschap is 

duss verbonden met vestiging: zij die rechtens geoorloofd in Nederlands-Indië zijn gevestigd, zijn 

1255 Mijn cursiveringen. 

434 4 



ingezetenenn van Nederlands-Indië. Of iemand geacht kan worden gevestigd te zijn in Nederlands-Indië, 

inn de zin van aldaar zijn vast hoofdverblijf te hebben, is overigens 'een feitelijke kwestie, die in elk 

speciaall geval naar gelang van de omstandigheden beantwoord zal moeten worden'.126 

Opp grond van artikel 160 IS en de ordonnantie waarnaar dit artikel verwijst zijn ingezetenen van 

Nederlands-Indië:: Nederlandse onderdanen die in Nederlands-Indië gevestigd zijn; van landswege naar 

Nederlands-Indiëë gezonden personen met hun gezinnen die in Nederlands-Indië gevestigd zijn; alle 

overigenn die vergunning tot vestiging verkregen hebben en in Nederlands-Indië gevestigd zijn.127 

a.2a.2 Nederlands onderdaanschap en Nederlanderschap 

Inn 1892 wordt de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap vastgesteld (Stb. 1892, nr. 268). 

Dezee wet bepaalt onder meer dat Nederlander door geboorte is het wettig kind, gewettigd of door de 

vaderr erkend natuurlijk kind, waarvan tijdens de geboorte de vader de staat van Nederlander bezit. De 

wett sluit inheemsen en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die aldaar zijn geboren uit ouders in 

Nederlands-Indiëë gevestigd, anders dan voorheen uit van het Nederlanderschap en laat hen vallen onder 

dee categorie vreemdeling. 

Inn 1910 komt een wet tot stand houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van de 

bevolkingg van Nederlands-Indië (SNI 1910, nr. 296). Deze wet verleent de zojuist genoemde inheem

senn en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die daar zijn geboren uit ouders in Nederlands-Indië 

gevestigd,, en die wel degelijk tot het Nederlandse staatsverband behoren, de status van Nederlands 

onderdaann (- niet-Nederlander). Daarnaast zijn ook zij die volgens de wet van 1892 Nederlander zijn en 

inn Nederlands-Indië gevestigd zijn, Nederlands onderdaan in de zin van de wet van 1910.'28 De bevol

kingg van Nederlands-Indië bestaat daarmee vanaf 1910 uit Nederlandse onderdanen - Nederlanders, 

Nederlandsee onderdanen - niet-Nederlanders (voornamelijk inheemsen en vreemde oosterlingen), en 

vreemdelingen.129 9 

a.3a.3 De wettelijke bevolkingsgroepen 

Artikell 163 IS onderscheidt drie bevolkingsgroepen: Europeanen, inlanders en vreemde oosterlingen. 

Uitt het artikel volgt dat onder 'Europeanen' onder meer vallen alle Nederlanders, alle niet-Nederlanders 

diee uit Europa afkomstig zijn; dat onder 'inlanders' onder meer vallen allen die behoren tot de inheem

see bevolking van Nederlands-Indië; en dat onder 'vreemde oosterlingen' vallen allen die niet tot de 

1266 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 78. 
1277 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 78-89 voor een uitgebreide behandeling. 
,z** Deze Nederlanders zijn overigens ook Nederlands onderdaan op grond van artikel 12 van de wet van 1892. 

Ziee Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 90. 
1299 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 89-105 voor een uitgebreide behandeling. 
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anderee bevolkingsgroepen behoren, zoals Chinezen en Arabieren.130 Blijkens de volkstelling van 1930 

behorenn in dat jaar van de inwoners van Nederlands-Indië er ruim 240.000 tot de Europeanen (waaron-

derr ruim 20.000 niet-Nederlanders), bijna 60 miljoen tot de inlanders en ruim 1.340.000 tot de vreemde 

oosterlingenn (voornamelijk Chinezen, daarnaast ongeveer 100.000 Arabieren en Brits-Indiërs).131 

b.b. Samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Volksraad 

Inn het onderstaande worden de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Volksraad slechts 

behandeldd voor zover nodig voor een goed begrip van de staatsrechtelijke discussies over de ordonnan-

tiegeverr die in paragraaf 5.2.4 aan de orde zullen komen. 

b.b. 1 Samenstelling 

Dee samenstelling en de inrichting van de Volksraad komen in hoofdlijnen aan de orde in het tweede 

hoofdstukk van de Indische staatsregeling (Van den Volksraad), met name in de artikelen 53-71 IS. Voor 

zoverr van belang blijkt uit deze artikelen het volgende inzake de samenstelling van de Volksraad. De 

Volksraadd bestaat uit een lid, tevens voorzitter, en 60 leden. De kroon benoemt de voorzitter voor een 

periodee van vier jaar, en bij tussentijdse benoeming voor de rest van die periode. Van de 60 leden 

wordenn er 38 gekozen: twintig inheemse onderdanen - niet-Nederlanders, vijftien onderdanen - Neder-

landers,, en drie uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders. De overige 22 leden worden benoemd door 

dee gouverneur-generaal, na raadpleging van de Raad van Nederlands-Indië. Deze Raad doet een 

aanbevelingg van twee personen voor elke te vervullen plaats; de gouverneur-generaal is niet gebonden 

aann de aanbeveling. De benoemingen door de gouverneur-generaal vinden plaats na afloop van de 

verkiezingen,, zodat de gouverneur-generaal kan zorgen voor een vertegenwoordiging van landstreken, 

vann maatschappelijke stromingen en van partijen die bij de verkiezingen on- of ondervertegenwoordigd 

zijnn gebleven. De 60 leden worden voor een tijdperk van vier jaar verkozen of benoemd. Alle leden 

tredenn tegelijk af en zijn onmiddellijk opnieuw verkiesbaar of benoembaar. 

Watt betreft de verdeling van de zetels over de hierboven onderscheiden drie groepen: de Indische 

staatsregelingg bepaalt niet tot welke groep de voorzitter moet behoren. Van de overige Volksraadleden 

behoren,, zo bepaalt artikel 55 lid 2 IS aanvankelijk, 25 tot de inheemse onderdanen - niet-Nederlanders, 

tenn minste 30 tot de onderdanen-Nederlanders, en ten hoogste vijf en ten minste drie tot de uitheemse 

onderdanenn - niet-Nederlanders. Artikel 55 lid 2 IS is bij wet van 24 april 1929 (SNI 1929, nr. 285) 

gewijzigdd en bepaalt sindsdien dat van de overige Volksraadleden er 30 behoren tot de inheemse 

onderdanenonderdanen - niet-Nederlanders, ten minste 25 tot de onderdanen-Nederlanders, en ten hoogste vijf en 

1300 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 105-20 voor een uitgebreide behandeling. 
1311 Zie Schrieke (1940), p. 7-13 voor een nadere uitwerking van deze cijfers. 
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tenn minste drie tot de uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders. Zoals zal blijken is er veel te doen 

geweestt over de kwestie van de zetelverdeling over de drie groepen, ook wel de kwestie van de 'inheem-

see meerderheid' genoemd. 

Uitt het voorgaande blijkt dat de samenstelling van de Volksraad in de Indische staatsregeling niet is 

gebaseerdd op de wettelijke bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië, zoals in het Regeringsreglement 

vann 1854, maar op een nationaliteitscriterium. Een grote verandering is dit in de praktijk niet, omdat de 

driee nationalitehsgroepen en de drie bevolkingsgroepen elkaar vrijwel overlappen. De groep inheemse 

onderdanenn - niet-Nederlanders omvat hen die tot de groep der inlanders behoren, en de kleine groep 

inheemsenn die met Europeanen zijn gelijkgesteld; de groep onderdanen-Nederlanders omvat het 

overgrotee deel van de Europeanen; en de groep uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders omvat de 

groepp vreemde oosterlingen, de kleine groep vreemde oosterlingen die met Europeanen zijn gelijkge-

steld,, en de kleine groep Europeanen-niet-Nederlanders die Nederlands onderdaan zijn.132 

Hett actief kiesrecht voor de Volksraad wordt behandeld in artikel 55 leden 4 tot en met 7 IS. De te 

verkiezenn twintig inheemse onderdanen - niet-Nederlanders worden afgevaardigd door de bij ordonnan-

tiee in te stellen kieskringen tot het voor elke kieskring bij ordonnantie te bepalen aantal.133 In de 

kieskringenn zijn kiezer de inheemse onderdanen - niet-Nederlanders die lid zijn van de lokale raden als 

bedoeldd in artikel 121 lid 2 en artikel 124 lid 2 IS, zoals stadsgemeente- en regentschapsraden (55 lid 4 

IS).1344 De te verkiezen vijftien onderdanen-Nederlanders worden gekozen door de Nederlandse leden 

vann de in artikel 55 lid 4 IS bedoelde raden in geheel Nederlands-Indië, die daartoe één kiezerscorps 

vormenn (55 lid 5 IS). De te verkiezen drie uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders worden gekozen 

doorr de tot die groep behorende leden van de in artikel 55 lid 4 IS bedoelde raden in heel Nederlands-

Indië,, die daartoe eveneens één kiezerscorps vormen (55 lid 6 IS). De verkiezing in kieskringen die 

meerr dan één lid afvaardigen en de verkiezing van leden die onderdanen-Nederlanders of uitheemse 

onderdanenn - niet-Nederlanders zijn, geschiedt op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging. De 

1322 Zie voor uitgebreidere behandelingen W.H. van Helsdingen (1926), p. 24-8; Kleintjes (1932-1933), deel I, 
p.. 238-42; LA. Nederburgh (1927), p. 87-9; Schrieke (1929), p. 110-3; Schriekee (1940), p. 89-91; Van Voüenho-
venn (1934), p. 89-91; Westra (1934), p. 83-5. Het nationaliteitscriterium wordt bekritiseerd door Nederburgh en 
Vann Vollenhoven, en verdedigd door Schrieke. 

1333 Ov. III IS bepaalt dat de instelling van kieskringen en de bepaling van het door elke kieskring af te 
vaardigenn aantal leden van de Volksraad, alsmede de verdere voorzieningen betreffende het kiesrecht voor en de 
wijzee van verkiezing van de Volksraad voor de eerste keer bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld. 
Ditt is gebeurd in de Volksiaadkiesverordening 1926 (SNI1926, nr. 216). Deze algemene maatregel van bestuur 
onderscheidtt twaalf kieskringen, waarvan vier op Java en Madoera en acht in de buitengewesten. 

1344 In 1929 is door aanvulling van artikel 55 lid 4 IS bepaald dat in deze kieskringen ook kiezer zijn de 
inheemsee onderdanen - niet-Nederlander die een der bij ordonnantie voor de betrokken kieskringen nader aan te 
gevenn waardigheden bekleden, welke in betekenis voor het volksleven bij het lidmaatschap van lokale raden niet 
achterstaan.. De desbetreffende ordonnantie is echter nooit vastgesteld, zie Logemann (1947), p. 57. 
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verkiezingg in kieskringen die slechts één lid afvaardigen, geschiedt volgens het stelsel van volstrekte 

meerderheidd (55 lid 7 IS).135 

Dee regeling van het actief kiesrecht in de Indische staatsregeling verschilt door dit alles in sterke 

matee van de regeling van het actief kiesrecht in het Regeringsreglement van 1854. Onder het Rege-

ringsreglementt was er een ongesplitst kiezerscorps. De leden van de toenmalige lokale raden vormden 

samenn één kiezerscorps voor de Volksraad, en stemden, ongeacht de wettelijke onderscheiding in 

Europeanen,, inlanders en vreemde oosterlingen en zonder districtenstelsel, over de bezetting van alle 

doorr verkiezing te vervullen zetels in de Volksraad. Onder de Indische staatsregeling is het kiezerscorps 

inn drieën gesplitst, en kiest iedere groep slechts voor de haar toegewezen zetels.136 

Hett kiezerscorps is vrij klein. Zo zijn er tijdens de Volksraadverkiezingen van 1939, de laatste die zijn 

gehouden,, in totaal 2228 kiezers. Deze kiezers zijn de leden van 18 gemeenteraden en 67 regentschaps-

radenn op Java en Madoera, en de leden van 3 stadsgemeenteraden, 2 groepsgemeenschapsraden, 9 

gemeenteradenn en 7 plaatselijke raden in de Buitengewesten. Zij zijn op hun beurt maar ten dele 

rechtstreekss of getrapt gekozen; ongeveer 45 procent is benoemd door Nederlandse gouverneurs of 

residenten,, of ambtshalve aangewezen. Verdeeld naar gebiedsdeel zijn er op Java en Madoera van de 

18177 raadsleden-kiezers 731 benoemd, en zijn er in de Buitengewesten van de 411 raadsleden-kiezers 

2722 benoemd of ambtshalve aangewezen. Verdeeld naar nationaliteitsgroep zijn van de 1452 inheemse 

raadsleden-kiezerss 515 benoemd of ambtshalve aangewezen; zijn van de 543 Nederlandse raadsleden-

kiezerss 307 benoemd of ambtshalve aangewezen; en zijn van de 233 uitheemse raadsleden-kiezers 181 

benoemdd of ambtshalve aangewezen.137 

Dee omvang van het kiezerscorps voor de 55 procent rechtstreeks of getrapt gekozenen varieert per 

soortt lokale raad. Enkele voor de Volksraadverkiezingen van 1939 relevante cijfers inzake Java en 

Madoeraa kunnen dit verduidelijken. De stadsgemeenteraden daar hebben in dat jaar samen 312 leden. 

Zijj  worden rechtstreeks gekozen door gesplitste kiezerscorpsen, waarbij elke kiezer slechts stemt op de 

kandidatenn van de groep waartoe hij behoort. Omdat actief kiesrecht alleen is weggelegd aan wie 

voldoett aan een censuseis, te weten een aanslag in de inkomstenbelasting naar een jaarlijks inkomen 

vann tenminste ƒ 300, of aan een alternatieve ontwikkelingseis, zijn deze kiezerscorpsen klein.138 Zo 

1355 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 242-4,429-36 voor een uitgebreide behandeling. 
1366 Onder het nieuwe stelsel is in zeer beperkte mate ruimte voor actief vrouwenkiesrecht. Zie Verslag van de 

commissiecommissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 142-8 voor details. 
1377 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 94-6 voor 

dezee cijfers. Daar zijn ook de cijfers te vinden voor de Volksraadverkiezingen van 1924, 1927, 1931 en 1935. In 
datt laatste jaar was het kiezerscorps het grootst: het bestond toen uit 2320 leden. 

1388 Vanaf 1941 kunnen ook vrouwen tot deze kiezerscorpsen behoren, zie Verslag van de commissie tot 
bestudeeringbestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 144. 
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heeftt Batavia in 1930 (het laatste jaar dat er in Nederlands-Indië een volkstelling is gehouden) 533.015 

inwoners,, en in 193 8 (het inwonertal zal intussen eerder toe- dan afgenomen zijn) een kiezerscorps van 

12.7499 leden. Daarvan zijn 8563 onderdaan-Nederlander, 3468 inheems onderdaan - niet-Nederlander, 

enn 718 uitheems onderdaan - niet-Nederlander. Soerabaja heeft in 1930 341.675 inwoners en in 1938 

eenn kiezerscorps van 14.648 leden. Daarvan zijn 7408 onderdaan-Nederlander, 4831 inheems onderd

aann - niet-Nederlander, en 2409 uitheems onderdaan - niet-Nederlander.139 

Dee regentschapsraden op Java en Madoera tellen in 1939 samen 1505 leden. Van deze leden worden 

err 731 benoemd: 334 inheemse, 231 Nederlandse en 166 uitheemse leden. Daarnaast worden er 774 

inheemsee leden gekozen via een getrapt kiesrecht Per desa worden inheemse kiesmannen gekozen door 

diee inheemsen die 21 jaar of ouder zijn en 'hetzij gerechtigd zijn tot deelneming aan de verkiezing van 

dorpshoofdenn en andere dorpsbestuurders, hetzij zijn aangeslagen in eenige lands-, provinciale of 

regentschapsbelasting'.1400 De kiesmannen kiezen vervolgens de 774 inheemse leden van de regent

schapsraden.. Deze regeling leidt tot een vrij groot kiezerscorps. Zo zijn er in West-Java op een bevol

kingg van 10.377.882 (telling 1930) 1.802.318 inheemse kiesgerechtigden. Zij kiezen 23.776 inheemse 

kiesmannen,, die 235 inheemse leden voor achttien regentschapsraden kiezen. De provincies Oost-Java 

enn Midden-Java laten soortgelijke aantallen zien: ongeveer 1 op de 6 inwoners is kiesgerechtigd.141 

Inn de Buitengewesten zijn vrijwel alle kiezerscorpsen klein. Zo heeft de stad Palembang op Sumatra 

opp een inwonertal van 108.145 (1930) een kiezerscorps van 2.808 leden (1938). Het kiezerscorps voor 

dee Ambonraad is ook niet al te groot: 'op een zielental van 231.258 zijn 16.055 kiezers gemachtigd tot 

verkiezingg der kiesmannen, terwijl het aantal kiesmannen 231 is'.142 Het grootst is nog het kiezerscorps 

voorr de Minahasaraad: op 'een zielental van 365.204 komen aldaar 63.127 kiezers voor'.143 

Uitt het bovenstaande blijkt dat in sommige gevallen het kiezerscorps voor de lokale raden vrij groot 

is.. Het zou echter te ver gaan om te spreken van een grote volksinvloed op de samenstelling van de 

Volksraad.. Ten eerste wordt bijna 40 procent van de leden van de Volksraad benoemd, en is ongeveer 

455 procent van de leden van de lokale raden die de overige ruim 60 procent van de Volksraadleden 

kiezenn benoemd of ambtshalve aangewezen. Ten tweede zijn in de grotere steden van Nederlands-Indië 

maarr zeer weinigen kiesgerechtigd. Ten derde moet worden bedacht dat waar het kiesgerechtigde deel 

vann de bevolking groter is, er twee kieslagen zitten tussen dit bevolkingsdeel en de Volksraad, namelijk 

kiesmannenn en leden van regentschapsraden, en er nog steeds bij lange na geen sprake is van algemeen 

1399 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 144. 
1400 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 145. Daar is ook 

vermeldd dat het actief kiesrecht tot aanwijzing van inheemse kiesmannen in principe ook is verleend aan inheem
see vrouwen. 

1411 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 140 en 145. 
1422 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 147. 
1433 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 148. 
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kiesrecht.. En ten vierde is van enige volksinvloed op de samenstelling van de Volksraad vooral sprake 

opp Java en Madoera: in de Buitengewesten, waar in 1930 toch ongeveer 20 miljoen mensen wonen, 

wordtt het overgrote deel van de leden van lokale raden benoemd of ambtshalve aangewezen en zijn de 

kiezerscorpsenn voor de gekozen leden vrijwel zonder uitzondering klein. Uit dit alles blijkt dat de 

Volksraadd ook onder de Indische staatsregeling maar in geringe mate een vertegenwoordigend karakter 

draagtt 'in dien zin, dat de bevolking had mede te werken tot de samenstelling van dit orgaan', en vooral 

vertegenwoordigendd is 'in dezen zin, dat dit lichaam had op te komen voor de belangen van de bevol-

king,, die het te behartigen had'.144 

Terr afsluiting van de behandeling van de samenstelling van de Volksraad moet worden gewezen op de 

wettelijkee vereisten waaraan de leden van de Volksraad moeten voldoen. Deze zijn te vinden in artikel 

555 lid 1 IS. De leden moeten onder meer ingezetene van Nederlands-Indië zijn, Nederlands onderdaan 

zijn,, tenminste 25 jaar oud zijn, en niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen uit de dienst van het land. 

Onderr het Regeringsreglement van 1854 was een van de wettelijke vereisten het zijn van mannelijk 

ingezetenee van Nederlands-Indië: omdat dit bijvoeglijk naamwoord niet voorkomt in artikel 55 IS 

kunnenn vanaf 1927 ook vrouwen Volksraadlid zijn. Tot een grote instroom van vrouwelijke leden heeft 

ditt niet geleid: tot 1935 heeft geen vrouw deel uitgemaakt van de Volksraad, de zesde Volksraad (1935-

1939)) en de zevende Volksraad (1939-1942) kenden ieder één (benoemd) vrouwelijk lid.145 

Dee leden van de Volksraad mogen niet tegelijk zijn vice-president of lid van de Raad van 

Nederlands-Indië,, hoofd van een departement van algemeen bestuur of voorzitter of lid van de Algeme-

nee Rekenkamer in Nederlands-Indië (58 IS).146 

b.2b.2 Inrichting 

Dee inrichting van de Volksraad onder de Indische staatsregeling, verschilt weinig van de inrichting van 

dee Volksraad onder het Regeringsreglement van 1854. Van belang is vooral artikel 62 IS. De Volksraad 

houdtt zijn vergaderingen te Batavia. Deze zijn normaliter openbaar, maar besloten vergaderingen zijn 

mogelijk.. Er zijn jaarlijks twee gewone zittingen. De eerste zitting, ook wel de oost-moessonzitting of 

dee hoofdzitting genoemd, wordt geopend op 15 juni of, als die datum valt op een zondag of een 

daarmeee gelijkgestelde feestdag, op de eerst daaropvolgende dag die geen zondag of een daarmee 

gelijkgesteldee feestdag is, en duurt uiterlijk tot 15 september. De tweede zitting, de west-moessonzit-

ting,, begint op 10 januari of, als die datum valt op een zondag of een daarmee gelijkgestelde feestdag 

1444 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 236. 
1455 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel 1, p. 90-2. 
1466 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 237-51; Logemann (1947), p. 55-60; Schrieke (1940), p. 87-96 voor 

uitgebreidee behandelingen van de samenstelling van de Volksraad. 
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opp de eerst daaropvolgende dag die geen zondag of een daarmee gelijkgestelde feestdag is, en duurt 

uiterlijkk tot 20 februari.147 Naast de gewone zittingen zijn buitengewone zittingen mogelijk wanneer de 

gouverneur-generaall  dat nodig vindt, of wanneer minstens een derde van de leden van de Volksraad, de 

voorzitterr niet meegerekend, de wens te kennen geeft tot het houden van een buitengewone zitting. 

Dee leden van de Volksraad stemmen zonder last of ruggespraak (59 IS) en zijn niet gerechtelijk 

vervolgbaarr voor wat zij in de vergadering van de Volksraad hebben gezegd of aan de Volksraad 

schriftelijkk hebben overgelegd, tenzij zij daarmee openbaar maken wat in een besloten vergadering is 

gezegdd of overgelegd (66 IS). De Volksraad mag alleen beraadslagen en stemmen als minstens de helft 

vann de leden, de voorzitter niet meegerekend, aanwezig is.148 De beslissingen over zaken (zoals 

ontwerp-ordonnanties)) worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen (66 IS). De 

gouverneur-generaall  kan de beraadslagingen van de Volksraad bijwonen en heeft dan een raadgevende 

stem.. Hij kan ook, en dit is wat er in de praktijk meestal is gebeurd, de beraadslagingen door gemach-

tigdenn doen bijwonen om namens hem voorlichting te verschaffen (63 IS).149 

b.3b.3 Bevoegdheden 

Dee voornaamste bevoegdheden van de Volksraad zijn te vinden in het tweede, derde en vierde hoofd-

stukk van de Indische staatsregeling (respectievelijk getiteld Van den Volksraad, Van de wetgeving, en 

VanVan de begrooting en van geldleeningen). Daarnaast bevat het Reglement van orde van de Volksraad 

enn het College van gedelegeerden enkele bevoegdheden van dit orgaan. De voor het onderwerp van dit 

verhaall  belangrijkste bevoegdheden zijn natuurlijk de al behandelde inzake de vaststelling van ordon-

nanties:: de gouverneur-generaal stelt in overeenstemming met de Volksraad ordonnanties vast (82 IS), 

dee Volksraad mag ontwerpen van ordonnanties bij de gouverneur-generaal indienen (84 IS), de Volks-

raadd mag wijzigingen maken in hem door de gouverneur-generaal toegezonden ontwerp-ordonnanties 

(855 IS), en de Volksraad mag ontwerpen van initiatief-ordonnanties intrekken, zolang over deze 

ontwerpenn nog niet door de gouverneur-generaal is beslist (86 IS).150 

Daarnaastt heeft de Volksraad bevoegdheden op het terrein van de Nederlands-Indische financiën. 

Dee belangrijkste daarvan is het meewerken aan de vaststelling van de begroting van Nederlands-Indië. 

MTT Deze data gelden op grond van de wet van 20 maart 1929 (SNI 1929, nr. 66), in werking getreden op 15 
meii  1929. Aanvankelijk bepaalde artikel 62 IS dat de eerste zitting begon op 15 mei, indien die dag geen zondag 
off  een daarmee gelijkgestelde feestdag was, en uiterlijk tot 15 augustus duurde; de tweede zitting begon op de 
derdee dinsdag van oktober en duurde hoogstens zes weken. Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 256 voor de 
redenn van de verschuiving. 

14**  Waarschijnlijk wordt met 'de helft' bedoeld de helft van het aantal werkelijk toegelaten leden, wat niet 
noodzakelijkk de helft van zestig is - er kunnen vacatures zijn. Zie artikel 37 lid 2 RvOVr, Kleintjes (1932-1933), 
deell  I, p. 259-60, en Logemann (1947), p. 52. 

1499 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 251-65 voor een uitgebreide behandeling van de inrichting van de 
Volksraad. . 

IXIX  Zie verder paragraaf 5.2.2 onder a. Beschrijving in hoofdlijnen. 
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Uitt de artikelen 101-110 IS blijkt dat de gouverneur-generaal de ontwerpen van de algemene begroting 

vann Nederlands-Indië jaarlijks ter beoordeling aan de Volksraad zendt. De Volksraad spreekt zich over 

dee ontwerpen uit, en neemt eventueel amendementen aan. In het kader hiervan onderwerpt 'de volks-

raadd het gansene regeeringsbeleid aan een algemeen en aan een uitgebreid, gedetailleerd onderzoek'.15t 

Dee behandeling van de begroting neemt vrijwel de hele eerste zitting van de Volksraad in beslag. 

Naa terugzending van de ontwerpen stelt de gouverneur-generaal de algemene begroting van 

Nederlands-Indiëë bij besluiten vast, voor zover hij zich verenigt met het gevoelen van de Volksraad 

overr de ontwerpen - hij is met andere woorden niet aan dit gevoelen gebonden. Elk besluit bevat één 

afdelingg van de begroting. Behalve in geval van dringende noodzakelijkheid behoeven deze besluiten 

omm te kunnen werken goedkeuring bij wet. Mocht er over begrotingsafdelingen geen overeenstemming 

zijnn bereikt tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad, dan geschiedt de vaststelling bij wet.152 

Naastt bovenstaande bevoegdheden op regelgevend en financieel terrein heeft de Volksraad nog 

enkelee bevoegdheden. Zo kan de Volksraad de belangen van Nederlands-Indië en zijn ingezetenen 

voorstaann bij de kroon, bij de Staten-Generaal en bij de gouverneur-generaal; dit recht wordt wel het 

petitierechtt genoemd (68 IS).153 Overigens is van dit recht maar weinig gebruik gemaakt Als de 

Volksraadd zich over een bepaald onderwerp wilde uitspreken, is dat normaliter gebeurd in de vorm van 

eenn motie, die meestal ter kennis is gebracht aan de gouverneur-generaal (62 RvOVr).1*4 

Verderr kan de Volksraad de gouverneur-generaal uitnodigen om over zaken, Nederlands-Indië 

betreffende,, inlichtingen aan de Volksraad te geven. De gouverneur-generaal voldoet aan de uitnodi-

ging,, wanneer dit volgens hem kan gebeuren zonder schade voor de hem toevertrouwde belangen (69 

IS).. Naast dit recht, dat wel is omschreven als een recht van interpellatie en dat de Volksraad als college 

iss verleend,133 is er een individueel vragenrecht: ieder lid kan, zonder bijzonder verlof van de Volks-

raad,, de gouverneur-generaal vragen stellen (70 RvOVr). Verder is er een recht dat de Volksraad in de 

praktijkk is toegekend, namelijk het recht van onderzoek. Dit recht, ook wel het 'droit de s'enquérir' 

genoemd,, is niet een recht van enquête, waarbij personen kunnen worden opgeroepen die tot het 

afleggenn van getuigenis verplicht zijn. Het recht van onderzoek houdt in dat de Volksraad een commis-

1511 Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 320. 
1522 Zie Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 315-37 voor een uitgebreide behandeling van de bevoegdheden van 

dee Volksraad inzake de financiën van Nederlands-Indië. 
1533 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 181-2, 270 en Logemann (1947), p. 75 voor de term 'petitierecht'. 

Schriekee (1940), p. 100 acht de term minder geëigend voor het in artikel 68 IS toegekende recht. 
1544 Blijkens het Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 121-

33 zijn tussen 1925 en 1941 zestien petities aangenomen (veertien door de Volksraad, twee door het College van 
gedelegeerden);; en zijn tussen 1927 en 1941 461 moties aangenomen (vrijwel alle door de Volksraad). Het 
bekendstee voorbeeld van een door de Volksraad aangenomen petitie is de petitie-Soetardjo uit 1936, waarover 
laterr meer. 

1555 Zie paragraaf 5.2.4.4 onder b voor een behandeling van dit recht 
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siee uit zijn midden een onderzoek kan laten instellen. Deze commissie kan echter niemand verplichten 

getuigeniss af te leggen. 

Tenn slotte wordt de Volksraad, uitzonderingen daargelaten, in de gelegenheid gesteld om advies te 

gevenn over de ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die uitsluitend of in belangrijke mate 

Nederlands-Indiëë betreffen, voordat tot de vaststelling daarvan wordt overgegaan, en over de ontwerpen 

vann wetten die uitsluitend of in belangrijke mate Nederlands-Indië betreffen, voordat deze bij de Staten-

Generaall in behandeling komen (70 en 71 IS). 

c.c. Samenstelling, inrichting en bevoegdheden van het College van gedelegeerden 

Inn het onderstaande worden de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van het College slechts 

behandeldd voor zover nodig voor een goed begrip van de staatsrechtelijke discussies over de ordonnan

tiegeverr die in paragraaf 5.2.4 aan de orde zullen komen. 

clcl Samenstelling 

Dee samenstelling en de inrichting van het College van gedelegeerden komen in hoofdlijnen aan de orde 

inn het tweede hoofdstuk van de Indische staatsregeling {Van den Volksraad), met name in de artikelen 

72-799 IS. Uh deze artikelen blijkt het volgende inzake de samenstelling van het College. 

Dee Volksraad benoemt binnen de eerste veertien dagen van elk vierjarig tijdperk voor de duur van 

datt tijdperk het College van gedelegeerden uit zijn midden.136 Het bestaat in de periode 1927-1935 uit 

dee voorzitter van de Volksraad als lid tevens voorzitter, en twintig leden. Vanaf 1935 bestaat het uit de 

voorzitterr van de Volksraad als lid tevens voorzitter, en vijftien leden (72 IS).157 De verkiezing van de 

ledenn van het College en de vervulling van tussentijds opengevallen plaatsen vindt plaats op de grond

slagg van evenredige vertegenwoordiging (74 IS). Het lidmaatschap van het College houdt op door het 

eindigenn van het lidmaatschap van de Volksraad, en de leden van het College zijn te allen tijde bevoegd 

omm als zodanig ontslag te nemen (76 IS).158 

c.2c.2 Inrichting 

Hett College van gedelegeerden houdt zijn vergaderingen in Batavia. Deze vergaderingen zijn normali-

lï** Deze termijn van twee weken is bij de wet van 24 april 1929 (SNI 1929, nr. 285) ingevoerd. Daarvoor 
bepaaldee artikel 72 lid 1 IS dat het College van gedelegeerden werd gekozen in de eerste vergadering van de 
Volksraadd in het vierjarig tijdperk. 

1577 Deze wijziging is om bezuinigingsredenen ingevoerd bij wet van 24 mei 1935 (SNI 1935, nr. 242), in 
werkingg getreden op 15 juni 1935. In 1940 is herstel van het vroegere aantal leden (20) aangekondigd, maar van 
ditt herstel is het niet meer gekomen. Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke 
hervormingen,hervormingen, deel I, p. 105. 

1511 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 273-5, 437-40 en I. Samkalden (1938), p. 138-57, 214-8 voor 
uitgebreidee behandelingen. 
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terr openbaar, maar besloten vergaderingen zijn mogelijk (77 IS). Anders dan de Volksraad houdt het 

College,, behoudens een reces in of omstreeks de maand mei, gedurende het hele jaar zitting - ook als de 

Volksraadd in pleno bijeen is. Wel is het zo dat als de Volksraad bijeen is, het College maar zelden 

vergadert.159 9 

Dee leden stemmen zonder last of ruggespraak. Zij zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor wat zij in 

dee vergadering van het College hebben gezegd of het College schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij 

daarmeee openbaar maken wat in een besloten vergadering is gezegd of overgelegd (77 IS). Het College 

magg alleen beraadslagen en stemmen als minstens de helft van de leden, de voorzitter niet meegere-

kend,, aanwezig is. Beslissingen over zaken worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden 

genomenn (77 IS). De gouverneur-generaal kan de beraadslagingen bijwonen en heeft dan een raadge-

vendee stem. Hij kan ook, en dit is wat in de praktijk meestal is gebeurd, de beraadslagingen door 

gemachtigdenn doen bijwonen om namens hem voorlichting te verschaften (78 IS).160 

c.3c.3 Bevoegdheden 

Dee bevoegdheden van het College van gedelegeerden worden opgesomd in artikel 80 IS. Voor zover op 

ditt moment van belang luidt dit artikel (met name de leden 1 en 4) als volgt: 

80.. Het College van Gedelegeerden oefent de in de artt. 82, 84, 85, 86 (...) bedoelde bevoegdheden 
vann den Volksraad uit, behoudens ten aanzien van ontwerpen, welker behandeling de Volksraad zich 
heeftt voorbehouden. 
(...) ) 
Iss de Volksraad niet bijeen, dan worden ook de in de artt. 68 en 69 vermelde bevoegdheden door het 
Collegee van Gedelegeerden uitgeoefend. 

Uitt artikel 80 lid 1 IS volgt dat de hoofdtaak van het College ligt op regelgevend terrein. Ongeacht of 

dee Volksraad wel of niet bijeen is, stelt de gouverneur-generaal ordonnanties vast in overeenstemming 

mett het College (82 IS), heeft het College het recht van initiatief (84 en 86 IS), en het recht van 

amendementt (85 IS). Het College oefent deze bevoegdheden alleen dan niet uit als de Volksraad zich 

dee behandeling van een bepaald ontwerp heeft voorbehouden. De voorbehoudsregeling van artikel 80 

IS,, uitgewerkt in het Reglement van orde van de Volksraad en het College van gedelegeerden, zal tater 

uitgebreiderr worden behandeld. 

Daarnaastt oefent het College van gedelegeerden op grond van artikel 80 lid 4 IS ook het petitierecht 

enn het 'interpellatierecht' uit (68 en 69 IS), maar dit alleen als de Volksraad niet bijeen is. De Volks-

raadd heeft in deze geen voorbehoudsbevoegdheid. Overigens heeft de formulering van artikel 80 lid 4 

ISS er in combinatie met artikel 62 lid 7 IS voor gezorgd dat tijdens buitengewone zittingen van de 

1599 Zie I. Samkalden (1938), p. 169, en Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 22. 
1600 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 275-6 voor een (iets) uitgebreidere behandeling van de inrichting van 

hett College van gedelegeerden. 
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Volksraad,, die worden gehouden op grond van artikel 62 lid 6 IS, de hantering van het petitie- en het 

'interpellatierecht'' maar moeilijk mogelijk is. Artikel 62 lid 7 IS bepaalt namelijk: 

Inn de buitengewone zittingen worden geen andere onderwerpen behandeld dan in de oproeping zijn 
vermeld. . 

Aangezienn de Volksraad in een buitengewone zitting bijeen is, kan het College van gedelegeerden op 

grondd van artikel 80 lid 4 IS het petitie- en het 'interpellatierecht' niet uitoefenen. En uit de formulering 

vann artikel 62 lid 7 IS volgt dat de Volksraad in buitengewone zittingen alleen gebruik mag maken van 

hett petitie- en het 'interpellatierecht' als dit van tevoren in de oproeping tot een buitengewone zitting is 

vermeldd - iets dat gezien de aard van beide rechten niet snel het geval zal zijn.161 

Wellichtt ten overvloede wordt er ten slotte op gewezen dat uit artikel 80 IS blijkt dat het College 

vann gedelegeerden niet bevoegd is om te adviseren over ontwerpen van wetten en van algemene 

maatregelenn van bestuur die uitsluitend of in belangrijke mate Nederlands-Indië betreffen, en geen 

bevoegdhedenn heeft op het terrein van de financiën van Nederlands-Indië. Deze bevoegdheden komen 

alleenn de Volksraad in pleno toe.162 

5.2.44 Staatsrechtelijke discussies over het stelsel 

Hieronderr zullen achtereenvolgens aan de orde komen: discussies over de vraag of de Indische staatsre-

gelingg een geheel nieuwe wet had behoren te zijn (5.2.4.1); discussies over enkele algemene kwesties 

inzakee de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië (5.2.4.2); discussies over 

dee bevoegdheden van centrale regelgevers voor Nederlands-Indië (5.2.4.3); discussies over de verhou-

dingenn tussen de Staten-Generaal, de kroon, de gouverneur-generaal en de Volksraad (5.2.4.4). 

5.2.4.11 De Indische staatsregeling: partiële herziening of geheel nieuwe wet? 

Hett bij de Volksraad ingediende ministeriële voorontwerp van wet tot herziening van het Regeringsre-

glement,, het bij de Staten-Generaal ingediende ontwerp van wet tot herziening van het Regeringsregle-

ment,, en de Indische staatsregeling zijn geen van alle onverdeeld positief ontvangen. In de Volksraad, 

inn de Staten-Generaal en buiten deze vertegenwoordigende organen zijn de ontwerpen en de wet 

bestredenn zowel door hen die de (voorgestelde) nieuwe regeling te behoudend vonden, als door hen die 

1611 Zie I. Samkalden (1938), p. 204-6; Schrieke (1940), p. 105; Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 54-
5.. I. Samkalden (1938), p. 206 spreekt over 'een leemte in de bestaande regeling'. Zie W.H. van Helsdingen 
(1926),, p. 54-7 voor andere problemen die de formulering van artikel 80 lid 4 IS oplevert, problemen die vooral 
voortvloeienn uit het ontbreken van een voorbehoudsrecht voor de Volksraad. 

1622 In de tweede helft van de jaren dertig is overwogen het College het recht toe te kennen om te adviseren 
overr ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur die uitsluitend of in belangrijke mate 
Nederlands-Indiee betreffen, en om aanvullingsbegrotingen te behandelen. Zie I. Samkalden (1939), p. 599, Tien 
jaarjaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 19 en Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke 
hervormingen.,hervormingen., deel I, p. 105. Tot een wetswijziging heeft dit echter niet (meer) geleid. 
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dee (voorgestelde) nieuwe regeling te vooruitstrevend vonden.163 

Nuu gaat het bij beide soorten bestrijding in de eerste plaats om inhoudelijke kwesties. Deze kwesties 

zullenn vooral in paragraaf 5.3 aan de orde komen. De onderhavige paragraaf gaat over de vorm waarin 

dee ontwerpen en de Indische staatsregeling zijn gegoten: een partiële herziening van het Regeringsre-

glementt van 1854. In navolging van schrijvers als Samkalden en Stibbe kan natuurlijk worden gezegd 

datt het aankomt op de inhoud van de wet, en dat de vormkwestie er vooral een van juridische elegantie 

is.1644 Toch is er ten tijde van de totstandkoming van de Wet op de staatsinrichting zoveel geschreven 

overr deze kwestie, dat een korte bespreking zinvol lijkt . 

Volgenss de kritikasters van de vorm van de (voorgestelde) regeling - die overigens vooral te vinden zijn 

onderr degenen die de ontwerpen en de wet te behoudend vonden • zou in plaats van een partiële 

herzieningg een geheel nieuwe wet tot regeling van de Indische staatsregeling op zijn plaats zijn ge

weest.. Zo stellen tijdens de behandeling van het voorontwerp verschillende leden van de Volksraad in 

hett afdelingsverslag dat de regering een 'systematisch ontwerp eener geheel nieuwe wet op de staatsin

richting'' had kunnen produceren.165 Dit had vooral daarom verwacht mogen worden omdat de bewoor

dingenn en de bedoeling van artikel 61 Gw 1922, waarin staat dat de staatsinrichting voor Nederlands-

Indifii bij wet wordt vastgesteld, 'geen anderen uitleg toelaten dan dat het Regeeringsreglement, zoo 

spoedigg als maar eenigszins mogelijk is, moet worden vervangen door een wet op de staatsinrichting 

vann Nederlandsch-Indië'.166 

Tijdenss de behandeling van het wetsontwerp in de Staten-Generaal betreuren verscheidene Tweede-

Kamerledenn het dat de regering slechts een partiële herziening heeft voorgesteld van het Regeringsre

glementt van 1854. Omdat dit reglement 'voor geheel verouderde omstandigheden is geschreven', is het 

uitgeslotenn door herziening ervan 'een geheel te verkrijgen, dat voor den tegenwoordigen tijd voldoet'; 

bovendienn is de totstandkoming van een geheel nieuwe wet 'de eenige waardige en juiste wijze (...) om 

aann den aanhef van art. 61 der Grondwet uitvoering te geven'.167 

Tenn slotte kan worden gewezen op stemmen buiten de Volksraad en de Staten-Generaal. Zo stellen 

dee schrijvers van de uit 1923 stammende Memorie ten aanvulling van de "Proeve van eene staatsrege-

lingling voor Nederlandsch-Indië" - waarover meer in paragraaf 5.3 - 'dat artikel 61, eerste lid, eerste 

zinsnede,, der grondwet niet een hier een daar gewijzigd regeeringsreglement van 1854 gedoogt, maar 

1633 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 29; Oud (1968), deel II, p. 245. 
1641.. Samkalden (1938), p. 20-1; Stibbe (1924), p. 227-8. 
1699 Heinsius en Brouwer, deel III, p. 83. 
1666 Heinsius en Brouwer, deel III, p. 83. 
1477 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 106; zie ook S. de Graaff(1938), p. 146. Zoals eerder opgemerkt luidt 

diee aanhef: 'De Staatsinrichting van Nederlandsch-IndiC (...) wordt door de wet vastgesteld'. 
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eenee op hedendaagsche beginselen opgetrokken nieuwe wet op de staatsinrichting eischf .l6*  Volgens de 

anoniemee schrijver van het in 1924 geschreven artikel Het Indische imitatie-parlement is het wetsvoor-

stell  tot herziening van het Regeringsreglement, 'niet alleen lapwerk (en als zoodanig reeds te veroor-

deelen)) maar druischt [het] volkomen in tegen den wil van den grondwet'.169 Ook Kleintjes bekritiseert 

hett wetsontwerp en de wet. In 1923 stelt hij dat de Grondwet een volledig nieuw geformuleerde wet 

voorr Nederlands-Indtó vordert 'passende aan den tegenwoordigen tijd en ingericht op de eisenen van de 

naastee toekomst'; het wetsontwerp kan niet zo'n wet worden, omdat het grote delen behoudt van het 

Regeringsreglementt van 1854, dat dateert uit een tijd 'toen men het met de verzorging van het cultuur-

stelselstelsel nauwer nam, dan met de waarborging der rechten van het individu en de tegenstelling tusschen 

dee bevolkingsgroepen veel ingrijpender was dan heden het geval is'.170 En in 1932 stelt hij dat de 

Grondwett van 1922 op koloniaal terrein heeft gezorgd voor een diep ingrijpende verandering, die 

aanspraakk maakte 'op een uitwerking der grondwetsbepalingen in een geheel nieuw samen te stellen 

wet'.171 1 

Dee keuze voor een partiele herziening wordt bij de aanbieding aan de Volksraad van het voorontwerp 

tott herziening van het Regeringsreglement van 1854 verdedigd in een ontwerp-memorie van toelich-

ting.. De koloniale artikelen uit de Grondwet in 1922 zijn herzien omdat 'het huidige stadium der 

ontwikkelingg der koloniën in het bijzonder van Nederlandsch-Indië, het noodig maakt, de voor de 

wetgevingg en het bestuur aldaar geldende grondregelen te herzien'.172 De herziening van de centrale 

organisatiee van regelgeving en bestuur voor Nederlands-IndiS is het richtsnoer voor de omzetting van 

hett Regeringsreglement van 1854 in een Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indtó. Het vooront-

werpp strekt tot zodanige herziening, en beperkt zich daartoe ter 'bevordering van eene spoedige 

totstandkomingg der beoogde hervorming'; bij een geheel nieuwe regeling zouden 'ongetwijfeld tal van 

vraagstukkenn ter sprake (...) komen, die tot uitvoerige gedachtenwisseling zouden leiden, zonder 

verbandd met - en vermoedelijk ten nadeele van - de thans allereerst wenschelijke herziening der centrale 

organisatiee van wetgeving en bestuur'.173 

Inn de memorie van antwoord van de Indische regering op het afdelingsverslag van de Volksraad 

overr het voorontwerp wordt bovengenoemd argument herhaald: een volledig nieuw wetsontwerp zou de 

,6**  Memorie, p. 34. De Memorie is geschreven door de heren J. Oppenheim, J.H. Carpentier Alting, Ph. 
Kleintjes,, C. Snouck Hurgronje, C. van Vollenhoven en Raden Oerip Kartodirdjo. 

1499 Het Indische imitatie-parlement, p. 24. 
1700 Kleintjes (1923), p. 146. Zie Kleintjes (1926), p. 145-6 voor vergelijkbare opmerkingen, nu niet over het 

ontwerp,, maar over de vastgestelde Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië. 
1711 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 26. 
1722 Heinsius en Brouwer, deel III , p. 21. 
1733 Heinsius en Brouwer, deel UI, p. 22. 
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beraadslagingenn rekken. Daarnaast wordt naar aanleiding van de verwijzing van verschillende Volks-

raadledenn naar artikel 61 Gw 1922, waaruit volgens die leden zou volgen dat een volledig nieuwe wet 

vereistt is, opgemerkt dat een 'beperking tot een partieele herziening (...) geheel in overeenstemming [is] 

mett den geest van de nieuwe Grondwetsartikelen'.174 

Tijdenss de behandeling van het wetsontwerp in de Staten-Generaal houdt de regering vast aan een 

partiëlee herziening. Wel zegt minister van koloniën De Graaff,175 tijdens het mondeling overleg met de 

Tweedee Kamer, toe 'te zullen bevorderen, dat na de totstandkoming van het onderhavige wetsontwerp 

dee wet op de Staatsinrichting in haar geheelen omvang aan een nadere herziening wordt onderwor-

pen'.1766 Deze toezegging heeft in de praktijk nergens toe geleid. 

Hett partiële karakter van de herziening wordt niet alleen verdedigd door de Indische en de Neder-

landsee regering, maar ook door meerdere leden van de Volksraad en van de Staten-Generaal.'77 Buiten 

dezee vertegenwoordigende organen wordt de vorm waarin de (voorgestelde) regeling is gegoten vooral 

verdedigdd door Nederburgh, met dezelfde argumenten als beide regeringen. Volgens Nederburgh is de 

partiëlee herziening niet in strijd met artikel 61 lid 1 Gw 1922, dat bepaalt dat de staatsinrichting van 

Nederlands-Indiëë door de wet wordt vastgesteld. Bij wet was de staatsinrichting van Nederlands-Indië 

all  geregeld door het Regeeringsreglement van 1854. Wanneer deze wet niet meer voldeed aan de 
eischenn der Grondwet en des tijds, dan moest zij zeker verbeterd worden; maar dat dit alleen door haar 
volledigee vervanging kon geschieden lag toch niet in het voorschrift der Grondwet opgesloten. 

Err zijn goede redenen voor een partiële herziening: het opstellen van een nieuwe wet zou veel tijd 

kostenn en tot lange discussies aanleiding geven, waardoor het veel langer zou duren 'eer de nieuwe 

beginselenn der Grondwet voor Indië in praktijk konden worden gebracht, dan als men een herziening 

ondernamm zich beperkende tot datgene, wat door de Grondwetswijziging geëischt werd'.179 

UitUit  het bovenstaande blijkt dat er twee bezwaren leven tegen de vorm waarin de (voorgestelde) regeling 

iss gegoten: de partiële herziening zou niet stroken met de eisen des tijds, en de partiële herziening zou 

1744 Heinsius en Brouwer, deel III , p. 119; zie ook S. de Graaff (1938), p. 106. 
1755 Simon de Graaff (1861-1948) wordt in 1883 uitgezonden naar Nederlands-Indiö, waar hij functies bekleedt 

inn het binnenlands bestuur en werkzaam is in verschillende ambtelijke commissies. Vanaf 1905 houdt hij zich 
voorall  bezig met de ontwikkeling van plannen voor een reorganisatie van het binnenlands bestuur. Na een verlof 
inn Nederland is hij van 1913 tot 1915 regeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuurswezen, met de 
rangg van lid van de Raad van Nederlands-Indiö. In 1915 neemt hij ontslag uit de ambtelijke dienst. Later is hij 
ministerr van koloniën (1919-1925 en 1929-1933); tijdens zijn eerste ambtsperiode komt de Wet op de Indische 
staatsregelingg tot stand. 

1766 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 109. Kleintjes (1926), p. 146, acht deze toezegging de scherpst mogelijke 
constateringg van de ontoereikendheid van het wetsontwerp. 

1777 Zie onder meer Heinsius en Brouwer, deel III , p. 82-3; deel IV, p. 107. 
1781.A.. Nederburgh (1927), p. 15. 
1791.A.. Nederburgh (1927), p. 16. Logemann (1928), p. 249 stemt in met Nederburghs opvatting. 
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inn strijd zijn met artikel 61 lid 1 Gw 1922. De verdedigers van de vorm van de (voorgestelde) regeling 

menenn dat een partiële herziening de voorkeur verdient omdat alleen zo een spoedige totstandkoming 

vann een wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië kan worden gegarandeerd. Verder achten zij 

eenn partiele herziening niet in strijd met artikel 61 lid 1 Gw 1922. 

Mett dit laatste argument kan worden ingestemd: in navolging van Nederburgh kan worden gesteld 

datt uit de bewoordingen van artikel 61 lid 1 Gw 1922 niet volgt dat de Wet op de staatsinrichting een 

nieuwee wet moet zijn. Er is dus geen juridisch dwingend argument tegen een partiële herziening, zodat 

alleenn het eerstgenoemde bezwaar en het eerstgenoemde tegenargument overblijven. Hiermee wordt de 

vraagg welke vorm gekozen had moeten worden - een nieuwe wet op grond van de eisen des tijds, of een 

partielee herziening om een spoedige totstandkoming te garanderen - tot 'eene quaestie van apprecia-

tie',1* 00 waarop het moeilijk is om in te gaan: geen van beide argumenten lijk t doorslaggevend, en geen 

vann beide argumenten lijk t ondubbelzinnig te weerleggen. En dit maakt de keus voor een partiële 

herzieningg niet slecht genoeg om al te hard te bekritiseren. 

5.2.4.22 De verdeling van regelgevende bevoegdheden: enkele algemene kwesties 

Inn deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de volgende kwesties: de vordering van regeling bij 

'algemenee verordening' in een aantal artikelen in de Indische staatsregeling; de betekenis van de term 

'inwendigee aangelegenheden' in de Grondwet en in de Indische staatsregeling; en de mogelijkheid van 

regelingg bij 'staatswet' of 'staatsamvb' van bepaalde onderwerpen voor alle vier gebiedsdelen van het 

Koninkrijkk der Nederlanden (Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curacao) of voor twee of meer 

vann de gebiedsdelen. 

a.a. Vordering van regeling bij 'algemene verordening' in de Indische staatsregeling 

'Algemenee verordeningen' zijn in het Regeringsreglement van 1854 en in de Indische staatsregeling 

regelingenn die zijn vastgesteld door een van de centrale (algemene) organen voor Nederlands-Indië. Het 

'algemene'' van deze verordeningen ligt niet 'in de algemeene werking over heel Indië, want de werking 

eenerr algemeene verordening is veelvuldig tot een deel van Indië (...) beperkt', maar 'in het algemeene 

(centrale)) gezag dat deze verordeningen tot stand brengt'.181 

Algemenee verordeningen konden onder het Regeringsreglement van 1854 worden vastgesteld door 

driee centrale organen: door de wetgevende macht in de vorm van wetten; door de kroon in de vorm van 

'*°° Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 109. De uitdrukking is van minister van koloniën De Graaff, die verant-
woordelijkk is voor de partiële herziening. 

1,11 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 326. Decentrale organen voor Nederlands-Indië, zoals hoofden van 
gewestelijkk bestuur, kunnen verordeningen voor delen van Nederlands-Indië vaststellen, maar deze verordening-
enn zijn nooit 'algemeen', maar bijvoorbeeld 'gewestelijk' of 'locaal'; zie Jansen (1931), p. 1. 
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koninklijkee besluiten; door de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Raad van Nederlands-

Indiee in de vorm van ordonnanties.m Onder de Indische staatsregeling kunnen algemene verordeningen 

wordenn vastgesteld door vier centrale organen: door de wetgevende macht in de vorm van wetten; door 

dee kroon in de vorm van algemene maatregelen van bestuur; door de gouverneur-generaal in overeen-

stemmingg met de Volksraad in de vorm van ordonnanties; door de gouverneur-generaal alleen in de 

vormm van regeringsverordeningen.1*3 

Watt nu betreft de vordering van regeling bij algemene verordening: in het vorige hoofdstuk is 

vermeldd dat de meeste artikelen in het Regeringsreglement van 1854 bepalen dat regeling van een 

bepaaldd onderwerp zal geschieden bij algemene verordening, waardoor niet van tevoren duidelijk is 

welkee centrale regelgever dit onderwerp zal regelen. Het Regeringsreglement levert zo - samen met en 

opp grond van de koloniale artikelen van de Grondwet van 1848 - een vrijwel open stelsel van verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië op, waarbij over het algemeen niet vaststaat 

welkee regelgever een bepaald onderwerp zal regelen en in principe elk van de drie regelgevers bevoegd 

iss om het onderwerp aan zich te trekken.184 

Inn de Indische staatsregeling vorderen slechts weinig artikelen regeling van een bepaald onderwerp 

bijj  algemene verordening. Omdat op grond van artikel 61 Gw 1922 behoudens de onbeperkte bevoegd-

heidd van de wetgevende macht, de regeling van de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië 

zoveell  mogelijk in handen moet worden gelegd van in Nederlands-Indië gevestigde organen, tenzij bij 

wett de bevoegdheid tot regeling van bepaalde gevallen of voor bepaalde onderwerpen is voorbehouden 

aann de kroon, is in de Indische staatsregeling gebroken met het open stelsel. Tijdens de totstandkoming 

vann de Indische staatsregeling is een 'klopjacht (...) gehouden op alle aanwijzingen van regeling "bij 

algemeenee verordening"'.1'5 Voortaan zal, aldus minister van koloniën De Graaff: 

wanneerr nadere regeling van eenig onderwerp in de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië 
(...)) wordt voorgeschreven, daarbij steeds zooveel mogelijk voor elk bepaald onderwerp of voor elk 
bepaaldd geval uitdrukkelijk behooren te worden bepaald of zulks moet geschieden bij wet, bij alge-
meenenn maatregel van bestuur, bij ordonnantie of bij regeeringsverordening.186 

Inn de Indische staatsregeling wordt alleen nog gesproken over regeling bij algemene verordening in de 

artikelenn 33, 47, 135, 136, 138, 143 en 167 IS. Anders dan onder het Regeringsreglement van 1854 

1,11 Zie voor de kwestie van de kroonordonnantie paragraaf 4.2.3.3. 
1,33 Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 253-4 en Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 326, 344-5. Dat algemene 

verordeningenn voor Nederlands-Indië de vorm van onder meer wetten, amvb en ordonnanties hebben, wil 
natuurlijkk niet zeggen dat elke voor Nederlands-Indie vastgestelde wet, amvb en ordonnantie ook een algemene 
verordeningg is: er zijn er ook die geen regeling bevatten en dus geen algemene verordening zijn. Zie Schrieke 
(1940),, p. 21-3. 

1844 Zie paragraaf 4.2.2 voor een uitgebreidere behandeling van dit punt. 
1851.A.. Nederburgh (1927), p. 115. 
1866 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 30. Zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 30, voor identieke opmerkingen 

inn de memorie van toelichting bij het voorontwerp dat is ingediend bij de Volksraad. 
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betekentt een dergelijke formulering echter niet automatisch dat elk van de centrale regelgevers de in 

dezee artikelen genoemde onderwerpen mag regelen. De gouvernenr-generaal is door de formulering 'bij 

algemenee verordening' in ieder geval niet bevoegd gemaakt om een onderwerp zelfstandig te regelen: 

artikell 81 IS bepaalt dat hij regeringsverordeningen vaststelt met daarin algemene regelingen tot 

uitvoeringg van wetten, amvb en ordonnanties, voor zover die vaststelling daarbij aan hem is opgedra

gen.. De gouverneur-generaal heeft geen zelfstandige regelingsbevoegdheid, en kan een bij algemene 

verordeningg te regelen onderwerp dus niet aan zich trekken. Wel kan hij nadere regels over een derge

lijkk onderwerp vaststellen, als een hogere algemene verordening hem dat opdraagt. De gevolgen van de 

formuleringg 'bij algemene verordening' voor de overige centraje regelgevers zijn niet in het algemeen 

tee formuleren en kunnen het best bekeken worden aan de hand van de verschillende artikelen. 

Dee artikelen 33 en 167 IS maken op grond van artikel 61 Gw 1922 en artikel 91 IS regeling door de 

kroonn mogelijk. Artikel 61 Gw 1922 bepaalt dat regeling van inwendige aangelegenheden - en daar 

lijktt het in genoemde IS-artikelen om te gaan - de kroon slechts is toegestaan als hem bij de wet de 

bevoegdheidd tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen is voorbehouden. 

Artikell 91 IS somt de in de Indische staatsregeling te vinden voorbehouden op.187 Voor zover van 

belangg luidt dit artikel als volgt: 

91.. (1) Onverminderd de gevallen, voorzien in de artt. 32, vierde en vijfde lid; 44; 89, derde lid; 90, 
derdee lid; 117, tweede lid; 150 eerste lid, onder a end; 160, eerste lid; en 162, tweede lid, van deze 
wet,, of bij eenige andere wet, wordt bij algemeene maatregel van bestuur geregeld al hetgeen betreft: 
M...); ; 
b.. de verdediging van het grondgebied van Nederlandsch-Indie. 
(2)) Voorschriften ter uitvoering dezer regelingen kunnen bij wet of algemeenen maatregel van bestuur 
wordenn overgelaten aan ordonnantie of regeringsverordening. 

Vann belang in dit artikel is vooral dat de kroon de bevoegdheid wordt verleend om alles te regelen 

betreffendee de verdediging van het grondgebied van Nederlands-Indie. De bevoegdheid wordt uitge

werktt in de artikelen 33 en 167 IS, die gaan over de verdediging van het grondgebied van Nederlands-

Indtë. . 

Artikell 33 IS bepaalt dat 'met inachtneming van het bepaalde bij artikel 91' bij algemene verorde

ningg wordt geregeld, op welke wijze en met welke gevolgen de gouverneur-generaal elk gedeelte van 

Nederlands-Indiee in staat van oorlog of in staat van beleg kan verklaren. Artikel 167 IS bepaalt dat de 

ingezetenenn van Nederlands-Indië verplicht zijn tot medewerking ter bewaring van rust en orde 'op den 

mett inachtneming van artikel 91 te bepalen voet'; en bepaalt vervolgens dat bij algemene verordening 

wordtt bepaald wie in de zin van dit artikel als ingezetenen moeten worden beschouwd. 'Bij algemene 

1177 Deze opsomming is onvolledig: artikel 176 IS wordt niet genoemd. Omdat dit artikel niet van belang is 
voorr de kwestie van vordering van regeling bij algemene verordening, zal het bier niet meer ter sprake komen. 
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verordening'' betekent in beide artikelen dat er, op grond van artikel 91 lid 1 aanhef en onder b IS, bij 

amvbb moet worden geregeld; en dat, op grond van artikel 91 lid 2 IS, voorschriften tot uitvoering van 

dezee amvb bij wet of amvb kunnen worden overgelaten aan ordonnantie of regeringsverordening.188 

Dee artikelen 47,135, 136 en 143 IS, die eveneens regeling bij algemene verordening vorderen, worden 

niett genoemd in artikel 91 IS en zijn niet herleidbaar tot dat artikel, zodat regeling door de kroon hier 

niett is toegestaan; alleen regeling bij wet of bij ordonnantie is toegestaan.189 De reden om in deze 

artikelenn regeling bij 'algemene verordening*  te vorderen is te vinden in de memorie van toelichting bij 

hett wetsontwerp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854. Over artikel 47 IS, dat bepaalt 

datt er behoudens uitzonderingen in Nederlands-Indiè" geen belastingen worden geheven dan die bij 

algemenee verordeningen zijn bepaald, merkt de memorie op dat de term 'algemene verordeningen' niet 

doorr 'ordonnantie' kan worden vervangen 'omdat het tarief van in- en uitvoerrechten bij de wet is 

vastgesteldd en ook in de toekomst bij de wet zal worden vastgesteld'.190 Voor de artikelen 135, 136 en 

1433 IS geldt een soortgelijk verhaal: het gaat om onderwerpen 'waarin een deel der stof bij de wet zelf 

voorzienn was' en men heeft gemeend 'daarom de term a.v. niet, als elders [in de Indische staatsrege-

ling],, door ordonnantie te kunnen vervangen'.191 

Tenn slotte moet nog worden gewezen op artikel 138 IS, dat bepaalt dat de zaken, welke uit hun aard 

off  krachtens algemene verordeningen ter beslissing staan van het administratief gezag, daaraan onder-

worpenn blijven. De term 'algemene verordeningen' mist in dit artikel iedere betekenis: artikel 138 IS 

slaatt op voorschriften die sinds uiterlijk 1 mei 1857 zijn vervallen.192 

Concluderendd kan worden opgemerkt dat de vordering van regeling bij algemene verordening in de 

Indischee staatsregeling niet alle centrale regelgevers voor Nederlands-Indië de bevoegdheid verleent 

regelgevingg vast te stellen. De term heeft in de artikelen 33 en 167 IS op grond van artikel 91 IS 

betrekkingg op de kroon als zelfstandige regelgever, en op de ordonnantiegever en de gouverneur-

mm Zie Jansen (1931), p. 5-6 en 63-5; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 226; Westra (1934), p. 79. Zie 
Schriekee (1940), p. 31 voor een andere opvatting over artikel 33 IS; zie Logemann (1947), p. 101 voor een 
anderee opvatting over artikel 167 IS. 

1899 Wel kan een wet die een van de in deze artikelen genoemde onderwerpen of een deel ervan regelt, de 
kroonn de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen voorbehouden. Verder 
kann een wet of een ordonnantie die een van de in deze artikelen genoemde onderwerpen of een deel ervan regelt, 
dee gouverneur-generaal opdragen nadere regels ter uitvoering vast te stellen. 

1900 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 32; zie ook Heinsius en Brouwer, deel III , p. 32. Artikel 183 IS bepaalt 
(nett als eerder artikel 129 Rr 1854) dat de tarieven van in-, uit- en doorvoer worden vastgesteld door de wet. 

1911 Logemann (1947), p. 101 (a.v. = algemene verordening). Logemann merkt op dezelfde pagina terecht op 
datt de term 'algemene verordening' wel kan worden vervangen door 'ordonnantie', omdat de wet altijd tot 
regelingg bevoegd is, ook als de Indische staatsregeling regeling bij ordonnantie vordert. Zie Jansen (1931), p. 6 
voorr een andere interpretatie van de term 'algemene verordening' in de artikelen 135, 136 en 143 IS. 

1922 Zie Jansen (1931), p. 6; Margadant (1894-1897), deel III , p. 127. 
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generaall  als onzelfstandige regelgevers; heeft in de artikelen 47, 135, 136 en 143 IS betrekking op de 

wetgevendee macht en op de ordonnantiegever als zelfstandige regelgevers; en heeft in artikel 138 IS 

geenn betekenis meer. 

b.b. Inwendige aangelegenheden 

Inn paragraaf 5.2.2 is opgemerkt dat in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling de regeling van de inwendi-

gee aangelegenheden van Nederlands-Indië normaliter wordt overgelaten aan de gouverneur-generaal in 

overeenstemmingg met de Volksraad. Hierdoor is deze regelgever, de ordonnantiegever, de normale 

regelgeverr voor Nederlands-Indië. 

Mett de invoering van de term 'inwendige aangelegenheden' in de Grondwet van 1922 en het 

overlatenn van de regeling van inwendige aangelegenheden aan de ordonnantiegever wordt beoogd om 

Nederlands-Indiëë een grotere mate van zelfbestuur - of, zoals nu steeds vaker wordt gezegd, autonomie 

-- toe te kennen dan voorheen.193 Dit oogmerk blijkt uit een opmerking in de memorie van toelichting op 

dee in 1921 ingediende voorstellen tot herziening van de Grondwet, die luidt dat 'zoowel wetgeving als 

bestuurbestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden zoveel mogelijk moeten worden gelegd in 

handenn van in Indië zelf zetelende lichamen en overheden'.194 De term 'inwendige aangelegenheden' 

speeltt hierdoor een centrale rol in het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling, 

enn moet nader worden bekeken. Hieronder zullen de herkomst en de betekenis van de term aan de orde 

komen.. Dat de invoering van de term in de Grondwet en de Indische staatsregeling niet daadwerkelijk 

heeftt geleid tot grotere autonomie voor Nederlands-Indië, zal daarbij slechts zijdelings aan de orde 

komen.. Een nadere behandeling van deze laatste kwestie is te vinden in de paragrafen 5.2.4.4 en 5.3. 

b.b. 1 Herkomst 

Overr het algemeen wordt aangenomen dat de regering ten tijde van de grondwetsherziening van 1922 

inn haar streven naar grotere autonomie voor Nederlands-Indië is beïnvloed door het (later nader te 

behandelen)) Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië 

vann 30 juni 1920, en dat zij de term 'inwendige aangelegenheden' aan dit Verslag heeft ontleend.195 Het 

1933 Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven wordt met 'zelfbestuur' of 'autonomie' - de begrippen zijn in de 
contextt van dit verhaal als synoniem te beschouwen - gedoeld op een situatie waarin Nederlands-Indische 
organenn zelfstandig de eigen aangelegenheden regelen en besturen, met zo min mogelijk (preventieve en 
repressieve)) controle door Nederlandse organen. In dit hoofdstuk zal, in overeenstemming met het woordgebruik 
vann tijdgenoten, meer gebruik worden gemaakt van de term 'autonomie' dan van de term 'zelfbestuur'. 

1944 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 8. 
1955 Zie Carpenter Alting (1926), p. 46-7; Jansen (1931), p. 10-1; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 24, 351 en 

355;; Logemann (1947), p. 63; Neytzell de Wilde (1929), p. 519-20; Vlak, p. 39; Westra (1934), p. 72. 
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Verslagg van deze commissie, die ook wel bekend staat als de Herzieningscommissie, of naar haar 

voorzitterr als de commissie-Carpentier Alting, bevat een 'Ontwerp van wet op de landsordening van 

Indië'' ter vervanging van het Regeringsreglement van 1854, en enkele wenselijk geachte wijzigingen in 

dee Grondwet, zoals een wijziging van artikel 1 en de invoering van een afzonderlijk hoofdstuk over 

Nederlands-Indië.196 6 

Mett het wetsontwerp en de voorgestelde grondwetswijzigingen beoogt de Herzieningscommissie 

Nederlands-Indiëë een grote mate van autonomie toe te kennen. Dit blijkt al direct uit het door de 

commissiee voorgestelde artikel 1 van de Grondwet, dat luidt: 

1.. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit het Rijk in Europa, IndiC, Suriname en Curacao. 
Waarr in deze grondwet het woord Staat wordt gebezigd, wordt daarmede het Koninkrijk bedoeld. 
Waarr in deze Grondwet het woord Rijk wordt gebezigd, wordt daarmede alleen het Rijk in Europa 
bedoeld.197 7 

Dee commissie wil met dit artikel de zogenaamde coördinatie- of overkappingsleer in de Grondwet 

invoeren.. Kort gezegd houdt deze leer in dat het Koninkrijk der Nederlanden (de Staat) als hoogste 

rechtsgemeenschapp vier nevengeschikte, onderling zelfstandige en in rangorde naast elkaar geplaatste 

rechtsgemeenschappenn onder zich heeft: Nederland (het Rijk in Europa), Nederlands-Indië, Suriname 

enn Curacao.198 

Uitgaandd van deze coördinatieleer ontwikkelt de commissie een stelsel waarin de verhouding van de 

lageree rechtsgemeenschappen tot de Staat analoog is aan de verhouding van een Nederlandse gemeente 

off  provincie tot het Rijk in Europa.199 In haar stelsel heeft elk van de vijf rechtsgemeenschappen een 

eigenn huishouding, oftewel eigen inwendige aangelegenheden, die door organen van die rechtsgemeen-

schapp naar vrij initiatief moeten worden behartigd. Zo moet de huishouding van Nederlands-Indië door 

aldaarr gevestigde organen worden behartigd, en moet de huishouding van de Staat door organen van de 

Staatt worden behartigd. De behartiging van de huishouding van de Staat geschiedt echter niet door 

speciaall  in het leven geroepen Staatsorganen - die zijn er niet - maar door organen van het Rijk in 

Europa.. Dit betekent bijvoorbeeld dat de wetgevende macht in Nederland afwisselend als wetgever 

voorr het Rijk en als wetgever voor de Staat zal optreden. 

Verderr heeft de Staat als hogere rechtsgemeenschap een zekere zeggenschap over wat de organen 

vann de lagere rechtsgemeenschappen op het terrein van hun huishoudingen doen. Zo is de wetgevende 

machtt - optredend als Staatsorgaan - bevoegd om regelingen van de regelgever in Nederlands-Indië te 

vernietigen,, en is de kroon - die ook kan optreden als Staatsorgaan - bevoegd om voorafgaand aan een 

dergelijkee vernietiging de regelingen te schorsen. Ten slotte mag de Staat onderwerpen die door 

1966 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 142-287. 
1977 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 279. 
191191 Zie De Meij en Efthymiou, p. 59-69 voor een uitgebreidere behandeling van deze leer. 
1999 Zie Jansen (1931), p. 12; Logemann (1947), p. 63; Neytzell de Wilde (1929), p. 519-20. 
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organenn van lagere rechtsgemeenschappen zijn geregeld aan zich trekken. Deze onderwerpen worden 

zoo onttrokken aan de lagere huishouding en worden onderdeel van de huishouding van de Staat200 

Dee Herzieningscommissie legt dit neer in de volgende voorgestelde grondwetsartikelen: 

193d.. De regeling van de inwendige aangelegenheden van Indie1 wordt overgelaten aan de aldaar 
gevestigdee organen. 
Voorr regeling door de wet blijven voorbehouden al zoodanige onderwerpen, waarbij de belangen van 
hett Koninkrijk zijn betrokken. (...) 
193e.. In Indië vastgestelde algemeene wettelijke regelen kunnen op grond van strijd met de Grondwet, 
mett de wet of met het algemeen belang van het Koninkrijk bij de wet worden vernietigd. 
Zoodanigee wettelijke regelen kunnen nadat de vernietiging bij de Staten-Generaal is voorgesteld, door 
denn Koning worden geschorst C-.)201 

Artikell 193d wijst, aldus de toelichting van de Herzieningscommissie, de verschillende functies aan 

doorr de wetgevende macht in Nederland enerzijds, en door de regelgever in Nederlands-Indië ander

zijdss te vervullen. Het eerste lid bevat de grenslijn: 

Elkk onderwerp waarbij alleen Indië betrokken is, worde in Indie geregeld; alleen dan is de Nederland-
schee wetgevende macht bevoegd regelen te geven voor IndiC als het geldt een belang dat boven het 
Indischee uitgaat. (...) Het vaststellen van de grenslijn tusschen beide in dit artikel bedoelde functies is 
geheell overgelaten aan de Wetgevende Macht in Nederland. Zij beoordeelt hoever het belang van den 
Staatt gaat Wordt een onderwerp bij een wet geregeld, dan zal daardoor de Indische wettelijke regel 
vervallen;; staatswet gaat boven landswet302 

Dee artikelen 88 en 89 van het 'Ontwerp van wet op de staatsregeling van Indië' werken deze grond

wetsartikelenn uit Voor zover van belang luiden ze: 

88.. Landswetten (...) treden niet in hetgeen is geregeld bij staatswet. 
Zijj verliezen hare kracht wanneer en voor zover in het door haar geregeld onderwerp nader bij 
staatswett wordt voorzien. 
89.. Landswetten (...) treden niet in hetgeen van algemeen belang voor het Koninkrijk is. O-)203 

Mett dit alles hoopt de commissie te bewerkstelligen dat Nederlands-Indië voortaan 

eenn zelfstandig onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden in den ruimsten zin van het woord [zij], 
belastt met de regeling van de eigen huishouding De overheden in Indië dienen de regelgevende macht 
inn alle aangelegenheden van het Land [= Nederlands-Indië] te krijgen C..).204 

Dee vraag wat er precies valt onder alle aangelegenheden van Nederlands-Indië wordt door de Herzie-

3000 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Nederlandsch-Indië, p. 274-6. 
2011 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 279 en 283. 

Ziee p. 143-4 van het Verslag voor de redenen van de Herzieningscommissie om de benaming 'Nederlandsch-
Indië'' te veranderen in 'Indië'. 

2022 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 282. In het 
stelsell van de Herzieningscommissie is de term 'ordonnantie' - zoals deze voorkomt in het Regeringsreglement 
vann 1854 - vervangen door de term 'landswet'. Staatswetten zijn, aldus de commissie, op Nederlands-Indië 
toepasselijkee wetten, tot stand gebracht door de wetgevende macht van de Stoat. 

2033 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 217. 
2044 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 275. 
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ningscommissiee niet beantwoord. Zij geeft in haar Verslag geen inhoudelijke omschrijving van de 

huishoudingg van Nederlands-Indië of van de huishouding van de Staat. Het is uiteindelijk, zo blijkt uit 

dee hierboven weergegeven toelichting bij het voorgestelde grondwetsartikel 193d de Nederlandse 

wetgeverr die beoordeelt waar de grens ligt. De Herzieningscommissie lijk t van mening dat, net zoals er 

geenn sprake is 'van een "natuurlijke" werkkring van rijk, provincie en gemeente elk voor zich',205 er 

ookk geen sprake is van een natuurlijke, van te voren bepaalbare werkkring, oftewel huishouding van de 

Staatt en van Nederlands-Indië elk voor zich. 

Concluderendd kan worden gesteld dat de term 'inwendige aangelegenheden' in artikel 61 Gw 1922 is 

overgenomenn van de Herzieningscommissie, en dat de term bij de commissie deel uitmaakt van een 

stelsell  dat is gebaseerd op de coördinatieleer. Invoering van deze coördinatieleer en het erop gebaseerde 

stelsell  zou zorgen voor een grote mate van autonomie (zelfbestuur) voor Nederlands-Indië. 

b.2b.2 Betekenis in de Grondwet en de Indische staatsregeling 

Voorr een goed begrip van de betekenis van 'inwendige aangelegenheden' in de Grondwet en in de 

Indischee staatsregeling is van belang dat deze term weliswaar is overgenomen van de Herzieningscom-

missie,, maar dat de coördinatieleer en het erop gebaseerde stelsel van de Herzieningscommissie niet 

zijnn overgenomen in de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling. Er is in de Grondwet en de 

Indischee staatsregeling geen sprake van een Staat als overkoepelende rechtsgemeenschap, van neven-

schikkingg van Nederland (het Rijk in Europa) en Nederlands-Indië en van een grote mate van autono-

miee (zelfbestuur) voor Nederlands-Indië. 

**  Coördinatieleer 

Watt betreft het niet invoeren van de coördinatieleer in de Grondwet van 1922, hiervoor zijn vooral de 

artikelenn 1, 60-62 Gw 1922 van belang. Artikel 1 Gw 1922 luidt alss volgt: 

1.. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, 
Surinamee en Curacao. 

Inn de terminologie van de Grondwet van 1922 wordt het begrip 'Koninkrijk der Nederlanden' verder 

aangeduidd met Staat (zie de artikelen 51 en 182 Gw 1922), en wordt het begrip 'Nederland' verder 

aangeduidd met Rijk of met Rijk in Europa (zie artikel 2 Gw 1922). Deze onderscheiding tussen Staat en 

Rijkk is in 1887 in de Grondwet ingevoerd.206 

Ondankss (of wellicht dankzij) de simpele bewoordingen, die het artikel tot een voorschrift van 

Logemannn (1947), p. 63; zie ook Jansen (1931), p. 14. 
Ziee Buijs, deel III , p. 6; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 36-7; Logemann (1947), p. 62. 
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weinigg inhoud lijken te maken, bestaat geen consensus over de betekenis van artikel 1 Gw 1922. Zo is 

onderr meer beweerd dat het artikel 'de voorzichtige formuleering [is] van een poging de staatkundige 

organisatiee van het koninkrijk, welke men op dat oogenblik nog niet vermocht te doorzien, te doen 

aanpassenn aan gewijzigde en zich voortdurend nog wijzigende maatschappelijke verhoudingen9,207 en 

'eenn geheel nieuwe organisatie van den Nederlandschen staat' inluidt;20*  dat het betekent 'dat Neder-

land,, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao te zamen eene rechtsgemeenschap, draagster der 

souvereiniteit,, vormen, die Koninkrijk der Nederlanden heet', en dat Nederlands-Indiè" door het artikel 

'vann afhankelijke ondergeschikte [zal] worden deelgenoot in de rechtsgemeenschap en de souvereini-

teit';2099 dat het betekent dat de overzeese gebiedsdelen delen zijn van de overkoepelende rechtsgemeen-

schapp het Koninkrijk der Nederlanden, zonder dat dit een nevenschikking van Nederlands-Indië en het 

Rijkk in Europa impliceert;210 dat het aangeeft dat de overzeese gebieden 'er niet zijn ten bate van het 

moederland',2111 en dus '(n)iet langer domein' zijn;212 en dat het slechts een geografische omschrijving 

geeft,, die niets zegt over de structuur van het Koninkrijk der Nederlanden.213 

Hett zou mogelijk zijn uitgebreid in te gaan op de merites van de verschillende opvattingen, maar 

omdatt dit enigszins buiten het onderwerp van dit verhaal zou vallen, wordt hier slechts opgemerkt dat 

opp grond van de totstandkoming van artikel 1 Gw 1922 de laatste opvatting de meest waarschijnlijke 

lijkt .. Tijdens de bespreking in de Volksraad van de in 1921 aan de Tweede Kamer aangeboden voor-

stellenn tot herziening van de Grondwet komt de betekenis van (het toekomstige) artikel 1 Gw 1922 aan 

dee orde. In de Volksraad staan tegenover elkaar leden die menen dat dit artikel zorgt voor een algehele 

gelijkstellingg van de overzeese gebiedsdelen met het Rijk in Europa, en leden die menen dat het artikel 

slechtss een omschrijving geeft van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. De bespre-

kingenn leveren weinig op: aan het eind ervan deelt de gemachtigde van de Indische regering mee dat 

onduidelijkk is of de verstrekkende conclusies die in de eerstgenoemde opvatting uit de redactie van het 

artikell  zijn getrokken, 'inderdaad getrokken mogen worden. Daarvoor ontbreken (...) de gegevens.'214 

Dee besprekingen in de Staten-Generaal bieden meer houvast. In de Tweede Kamer spreekt het 

communistischee Kamerlid Van Ravesteijn de wens uit dat (het toekomstige) artikel 1 Gw 1922 niet 

2077 Eigeman (1928), p. 15. Met op dat oogenblik wordt gedoeld op 1922. 
2088 Eigeman (1928), p. 16. 
2099 Heinsius en Brouwer, deel I, p. 125. Het gaat om opmerkingen van het Volksraadlid s'Jacob, tijdens de 

behandelingg in de Volksraad van de in 1921 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstellen tot herziening van de 
Grondwet. . 

2100 Zie Van der Pot (1940), p. 51-3 en 105-7. 
2"Huart,p.4. . 
2.22 Huart, p. 5. 
2.33 Oud (1967,1970), deel I, p. 78. 
2.44 Heinsius en Brouwer, deel I, p. 161. Zie Heinsius en Brouwer, deel I, p. 14, 31-2,46, 79-81, 125 en 151-3 

voorr de discussies in de Volksraad over artikel 1. 
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alleenn de omvang van het Koninkrijk der Nederlanden moet omschrijven, maar ook moet bevatten 'een 

duidelijkee aanduiding, dat de onderschikking van Indiê (...) ten opzichte van het Rijk in Europa plaats 

maaktt voor een duidelijke nevenschikking'.215 Van regeringszijde wordt echter benadrukt dat (het 

toekomstige)) artikel 1 Gw 1922 'een geografische opsomming [is] van de gebiedsdeelen van het 

Koninkrijkk der Nederlanden'.216 Het vrijzinnig-democratische Kamerlid Marchant stelt in aansluiting 

hieropp dat, aangezien in artikel 1 Gw een geografische omschrijving wordt neergelegd, de tekst van het 

artikell  kennelijk moet worden gelezen 

aldus,, dat het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, het grondgebied van 
Nederlandsch-Indië,, het grondgebied van Suriname en het grondgebied van Curacao - alleen wel-
standshalvee is de herhaling van die woorden telkens achterwege gelaten.217 

Alss deze opvatting van de betekenis van artikel 1 Gw 1922 de juiste is, dan lijk t het artikel, zoals 

verschillendee schrijvers hebben opgemerkt, vrij nietszeggend of zelfs zinloos en zou het uit de Grond-

wett verwijderd kunnen worden.218 Deze consequentie valt echter te verkiezen boven de aanvaarding van 

eenn opvatting die, zoals sommige van de bovenstaande, in het artikel veel meer wil lezen dan verdedig-

baarr lijk t op grond van de totstandkoming en de tekst van artikel 1 Gw 1922.219 

Artikell  1 Gw 1922 lijk t kortom noch over het bestaan van een overkoepelende rechtsgemeenschap 

mett een eigen huishouding, noch over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indie uitsluitsel 

tee geven. De vraag is of andere grondwetsartikelen dat wel doen. 

Watt betreft de overkoepelende rechtsgemeenschap: over het algemeen wordt aangenomen dat de 

Grondwett van 1922 zich niet duidelijk uitlaat over het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden als 

eenn overkoepelende rechtsgemeenschap met een eigen huishouding. Dit wordt niet alleen beweerd door 

schrijverss die sceptisch staan tegenover de coördinatieleer, zoals Logemann en Oud, maar ook door een 

vann de meest uitgesproken voorstanders van deze leer, Van Vollenhoven.220 

Volgenss Van Vollenhoven is er een alomvattend Koninkrijk der Nederlanden met zijn eigen 

staatsrecht,, maar valt dit niet af te leiden uit de Grondwet. De tekst van de Grondwet doet 'alles (...) om 

dee zaak te verduisteren';221 zij die niet geloven in het Koninkrijk als afzonderlijke rechtsgemeenschap, 

hebbenn zich dan ook 'laten misleiden door de redactie der grondwet'.222 Het bestaan van het alomvat-

2,55 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 58. 
2166 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 76; zie ook p. 22 en 193-4. 
2177 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 78. 
2188 Zie Eigeman (1928), p. 5; Huart, p. 5; Oud (1967,1970), deel I, p. 80; Logemann (1929), p. 145. 
2199 Zie De Meij en Efthymiou, p. 59-69 voor een nadere behandeling. 
220220 Zie Logemann (1928), p. 266-73; Logemann (1947), p. 61-6 en 102-6; Oud (1967, 1970), deel I, p. 14-5; 

Vann Vollenhoven (1934), p. 342-59. Van der Pot (1940), p. 52-3 en 105-7 lijk t hetzelfde te vinden. 
2211 Van Vollenhoven (1934), p. 351. 
2222 Van Vollenhoven (1934), p. 354. 
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tendd Koninkrijk der Nederlanden is volgens Van Vollenhoven af te leiden uit bepaalde feiten. Hij 

noemtt onder meer het feit dat 'sinds 1814 de raad van state een college [is] geweest voor het konink

rijk;; niet voor Nederland alleen*; het feit dat de Staten-Generaal van 1814 afhebben 'beseft orgaan van 

hett koninkrijk, van den staat, te zijn'; en 'de centrale bestuursarbeid van buitenlandsche zaken met zijn 

diplomatiekee en consulairen staf, die de Staat en niet alleen het Rijk in Europa betreft.223 Naast deze 

feitenn zijn er ook andere als argument gebruikt om het bestaan van een Koninkrijk der Nederlanden als 

rechtsgemeenschapp aan te nemen. Het sterkste argument is, aldus Logemaan, de omstandigheid 'dat 

volkenrechtelijkk het gehele koninkrijk als geheel in oorlog geraakt of vrede sluit'.224 

Hett zou in het kader van het onderwerp van dit verhaal te ver voeren om uitgebreid in te gaan op de 

argumentenn vóór en tegen het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden als afzonderlijke rechtsge

meenschapp onder de Grondwet van 1922. Daarom wordt hier slechts het volgende opgemerkt. Het 

bestaann van het Koninkrijk der Nederlanden als afzonderlijke rechtsgemeenschap lijkt een zeer essenti

ëlee kwestie. Men zou zeggen dat het bestaan van deze rechtsgemeenschap duidelijk moet zijn neerge

legdd in de Grondwet, of toch in ieder geval onontkoombaar moet volgen uit allerlei feiten die slechts 

verklaarbaarr zijn door uit te gaan van een Koninkrijk der Nederlanden als afzonderlijke rechtsgemeen

schap. . 

Zoalss gezegd is ook door voorstanders van de coördinatieleer erkend dat de tekst van de Grondwet 

vann 1922 in deze geen uitsluitsel geeft De vraag is vervolgens of het bestaan van de overkoepelende 

rechtsgemeenschapp onontkoombaar volgt uit genoemde feiten. Logemann heeft aannemelijk gemaakt 

datt deze feiten ook op andere wijze kunnen worden verklaard, namelijk met een constructie waarin 

sprakee is van vier rechtspersoonlijkheid bezittende gebiedsdelen, Nederland, Nederlands-Indië, Surina

mee en Curacao, waarbij aan Nederland de leidende rol toekomt. Het Koninkrijk der Nederlanden 

'beduidtt (...) de samenhang van N., N.I., S. en C. door de competentie, die Nederland over die anderen 

zichh heeft verworven'.221 Omdat het bestaan van het Koninkrijk als rechtsgemeenschap niet valt af te 

leidenn uit de Grondwet van 1922, en geen grotere verklarende werking heeft dan de zojuist genoemde 

constructie,, lijkt het minder juist om onder het stelsel van de Grondwet van 1922 van het bestaan van 

dezee rechtsgemeenschap uit te gaan. De termen 'Koninkrijk der Nederlanden' en 'Staat' verwijzen 

daarmeee in de Grondwet van 1922 niet naar een rechtsgemeenschap, maar naar een territorium.226 

Watt betreft de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië: hierover zijn de Grondwet van 1922 

2233 Van Vollenhoven (1934), p. 348 en 349. Van Vollenhoven noemt in totaal tien feiten. 
044 Logemann (1947), p. 102. 
a ïï Logemann (1947), p. 104 (N. = Nederland; N.L = Nederlands-Indie; S. = Suriname; C. = Curacao). Zie 

uitgebreiderr Logemann (1928), p. 266-73 en Logemann (1947), p. 61-6 en 102-6. 
mm Zie Logemann (1947), p. 62 en 106. 
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enn de Indische staatsregeling duidelijk. De verhouding tussen Nederland - het Rijk in Europa - en 

Nederlands-Indiëë is vastgelegd in de artikelen 60-62 Gw 1922,227 en nader uitgewerkt in artikelen in de 

Indischee staatsregeling. Al deze artikelen zijn bij de beschrijving in hoofdlijnen van het stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië al behandeld. Daar is gebleken dat de 

Nederlandsee wetgevende macht naar behoefte regelgeving mag vaststellen voor Nederlands-Indië, en 

datt de kroon via het geven van aanwijzingen een doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de 

regelgevendee activiteiten van de ordonnantiegever. Vooral de laatste bevoegdheid is veelbetekenend. 

Zee maakt het, zoals in paragraaf 5.2.4.4 nader zal blijken, niet mogelijk om - in navolging van de 

coördinatieleerr - te spreken van een nevenschikking van Nederland en Nederlands-Indië. Nederlands-

Indiëë is nog steeds ondergeschikt aan Nederland en heeft nog geen grote mate van autonomie.228 

**  Inwendige aangelegenheden 

Dee ondergeschikte positie van Nederlands-Indië doet niet af aan het feit dat artikel 61 Gw 1922 en 

artikell  82 IS onderscheiden tussen regelgeving inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-

Indië,, die normaliter wordt vastgesteld door in Nederlands-Indië gevestigde organen, en regelgeving 

aangaandee aangelegenheden die niet inwendig zijn. Een analyse van de betekenis van de term 'inwendi-

gee aangelegenheden' blijf t daarom nodig. 

Tijdenss de totstandkoming van de Indische staatsregeling wordt vanuit de Staten-Generaal enkele 

malenn aangedrongen op een inhoudelijke omschrijving van inwendige aangelegenheden. In het verslag 

vann het onderzoek in de afdelingen van de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt betogen verschillende leden 

datt in het ontwerp een duidelijke omschrijving gemist wordt van hetgeen onder "inwendige aangelegen-
heden""  moet worden verstaan. Zij zouden alsnog gaarne een duidelijke definitie daarvan zien opgeno-
menn en achtten dit des te meer nodig, omdat, naar hun oordeel, bij de meeste zoogenaamde inwendige 
aangelegenhedenn dadelijk of middellijk ook Nederlandsche belangen zijn betrokken.229 

Ookk de Eerste Kamer verlangt meer duidelijkheid. Volgens verschillende Eerste-Kamerleden, die aan 

hett woord komen in het voorlopig verslag, vereist het begrip '"inwendige aangelegenheden" (...) nadere 

preciseering.. Het zoude aanbeveling verdienen die aangelegenheden te noemen om alle misverstand uit 

tee sluiten.'230 En tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer vraagt het Kamerlid De Waal 

Malefijtt - voormalig minister van koloniën - om een 'positieve opsomming van zaken, die als inwendi-

gee aangelegenheden kunnen worden beschouwd'; hij acht zo'n opsomming 'zeer gewenscht, ja noodza-

2277 Zie ook LA. Nederburgh (1927), p. 232-3 en Oud ((1967, 1970), deel I, p. 13. Zie Eigeman (1928), p. 9 
voorr een andere opvatting. 

mm Zie ook Oud (1967,1970), deel I, p. 14-5. 
2299 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 117. 
2300 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 541. 
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keiijk'.231 1 

Ministerr van koloniën De Graaff komt niet tegemoet aan de verlangens. In de memorie van ant-

woordd naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer stelt hij: 

Eenee omschrijving van hetgeen onder "inwendige aangelegenheden" moet worden verstaan is noodig 
nochh mogelijk. Naar de opvatting van den ondergeteekende is de strekking van de aangehaalde 
woordenn deze, dat behoudens de onderwerpen welke uit de Grondwet, de Wet op de Staatsinrichting 
off  andere wetten kunnen worden gekend, waarvan de regeling aan een hoogeren wetgever is voorbe-
houden,, de Indische wetgever elk onderwerp, waarbij Indië belang heeft, zal kunnen regelen, zoolang 
dee wetgever hier te lande (...) die regeling niet aan zich heeft getrokken.232 

Evenn verderop in de memorie van antwoord stelt de minister dat de regelingen die door de ordonnantie-

geverr worden vastgesteld normaliter geen werking hebben buiten de gebiedsgrenzen van Nederlands-

Indië:: de 'regelingen van den Indischen wetgever zullen bij uitzondering ook buiten Indië kunnen 

werken'.233 3 

Hett antwoord van de minister roept bij sommige leden van de Tweede Kamer wrevel op. Zo vindt 

Dresselhuys,, Kamerlid voor de Vrijheidsbond, dat de minister er zich op handige wijze van afmaakt. 

Opp de vraag wat inwendige aangelegenheden zijn antwoordt hij dat niemand dat kan zeggen, maar 

intussenn geeft hij zelf daarvan een zonderlinge interpretatie, volgens welke inwendige aangelegenheden 

zijnn 'al die aangelegenheden, die niet door den hoogeren wetgever aan zich getrokken zijn'.234 Deze 

uitlegg 'slaat, naar het taalkundig begrip van "inwendig", als een tang op een varken. Wat heeft de 

uitdrukkingg "inwendige aangelegenheden" te maken met de vraag, of de hoogere wetgever die tot zich 

getrokkenn heeft?'23' Dresselhuys verlangt, hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, alsnog een 

inhoudelijkee omschrijving van de term. 

Hett antwoord van de minister wordt verdedigd door het vrijzinnig-democratische Kamerlid Oud, die 

eenn analogie trekt met de huishoudingen van Rijk, gemeente en provincie. Deze hebben ieder hun eigen 

terrein,, hun eigen huishouding. Waar de grens ligt tussen de huishoudingen kan men niet zeggen, maar 

iemandd moet het zeggen, als het nijpt, en degene, die het moet zeggen, als het nijpt, is tegenover de 
gemeentee en de provincie de Kroon, die ten slotte bepaalt, wanneer een provincie of een gemeente is 
gegaann buiten baar bevoegdheid. 
Zooo zie ik het ook met deze inwendige aangelegenheden. De vraag, wat inwendige aangelegenheden 
zijn,, wordt in de eerste plaats beantwoord door de zelfstandige organen in Indië (...), maar meent de 
Kroon,, dat de Indische wetgever daarbij buiten zijn bevoegdheid is gegaan, dan zal zij die regeling 
kunnenn vernietigen als zijnde in strijd met de Grondwet, de wet of het algemeen belang van het Rijk. 
Zooo loopt de zaak eenvoudig, en probeert men die inwendige aangelegenheden te omschrijven, dan 
komtt men er nooit uit. Men zal bepaalde punten vergeten en, wil men een omschrijving geven in 

2311 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 608. 
2322 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 117. 
2333 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 118. 
2344 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 298. 
2355 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 299. 
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algemeenee termen, dan blijven er allerlei vaagheden bestaan.236 

Tijdenss de verdere beraadslagingen in de Staten-Generaal over het wetsontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt zal minister De Graaff zich enkele malen beroepen op Ouds opmerkingen.237 Ten 

slottee kan in beide Kamers een meerderheid leven met minister De Graaffs opvatting over inwendige 

aangelegenheden,, zodat de Indische staatsregeling evenmin als de Grondwet een inhoudelijke omschrij-

vingg bevat van inwendige aangelegenheden. 

Ookk vele schrijvers buigen zich over de kwestie van 'inwendige aangelegenheden'. Ze zijn het erover 

eenss dat het niet mogelijk is om de term nauwkeurig te definiëren. Zo stelt Gerretson dat 'eene juiste 

definitiee van "inwendige" aangelegenheden (...) zeer moeilijk' is, 'zoo niet onmogelijk'; Nederburgh 

'datt de uitdrukking "inwendige aangelegenheden" (...) zeer vaag is'; Samkalden dat 'een scherpe 

omschrijvingg van het begrip "inwendige aangelegenheden'" niet kan worden gegeven; Schrieke dat 'het 

begripp "inwendige aangelegenheden" (...) voor enigszins nauwkeurige omschrijving niet vatbaar' is; en 

Treubb dat niet vaststaat 'wat onder inwendige aangelegenheden is te verstaan'.238 

Tochh is volgens sommige schrijvers wel een grove inhoudelijke aanduiding te geven van wat 

inwendigee aangelegenheden zijn. Zo meent Treub 'dat zoolang de verschillende volken van Indië nog 

niett tot één volk zullen zijn gegroeid - en dit zal binnen afzienbaren tijd niet het geval wezen - geen 

enkelee aangelegenheid, die geheel Indië raakt, een inwendige aangelegenheid is of kan zijn', zodat 'de 

inwendigee aangelegenheden, waarvan de grondwet spreekt, uitsluitend locale aangelegenheden' zijn.239 

Hett is een opvatting die, zo stelt J. Hulshoff Pol, oud-lid van de Raad van Nederlands-Indië, niet in 

overeenstemmingg kan zijn met de bedoeling van de grondwetsherziening van 1922. Deze herziening zal 

geenn einde hebben willen maken 'aan den sedert vele tientallen van jaren bestaanden toestand, dat de 

regelingsbevoegdheidd van den wetgever in Indië (...) zich over geheel Indië uitstrekt'.240 

Volgenss Kleintjes zijn inwendige aangelegenheden niet alleen aangelegenheden die enkel of alleen 

dee belangen van Nederlands-Indië of de inwoners van dat land aangaan: 

Indischee aangelegenheden zijn inwendige aangelegenheden, ook dan, wanneer daarbij belangen, zelfs 
grootee belangen van buiten Indië wonenden betrokken zijn. Neemt men dat laatste niet aan, dan zullen 
err weinig inwendige aangelegenheden over blijven voor regeling bij ordonnantie, daar vele van deze 
aangelegenhedenn van beteekenis zijn voor personen en zaken buiten Indië - in het bijzonder voor die 

2Ï**  Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 310. Overigens is het op grond van artikel 62 Gw 1922 niet de kroon, 
maarr de wetgevende macht die regelingen van de 'Indische wetgever' (de ordonnantiegever) vernietigt; zie ook 
artikell  99 IS. Alleen regeringsverordeningen kunnen door de kroon worden vernietigd, zie artikel 100 IS. 

2377 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 371-2 en 641. 
2388 Gerretson (1925), p. 114; LA. Nederburgh (1927), p. 173; I. Samkalden (1938a), p. 330; Schrieke (1940), 

p.. 27; Treub (1924), p. 57. 
2399 Treub (1924), p. 57-8. 
2400 J. Hulshoff Pol, p. 16-7. 
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inn het rijk in Europa. Men zal dan in den ordonnantiegever niet den normalen wetgever voor indie 
kunnenn zien.241 

Kleintjess merkt verder op dat de ordonnantiegever zelfheeft te beoordelen of er sprake is van inwendi-

gee aangelegenheden. Mocht volgens hoger gezag de ordonnantiegever 'de grenzen hebben overschre-

denn en daarbij getreden zijn bijv. in hetgeen van algemeen belang voor den staat is, dan kan de wet de 

gemaaktee ordonnantie vernietigen'.242 

Gerretsonn ten slotte probeert de omvang van inwendige aangelegenheden aan te geven door een min 

off  meer inhoudelijke omschrijving te geven van 'imperiale' aangelegenheden - de term die Gerretson 

gebruiktt voor aangelegenheden die niet inwendig zijn.243 Volgens Gerretson zijn deze imperiale 

aangelegenhedenn niet slechts 'de buitenlandsche en volkenrechtelijke zaken'.244 Eronder vallen primair 

'dee handhaving van den Vrede naar buiten en naar binnen', maar ook 'de verzekering eener goede 

justitie'' in de verschillende gebiedsdelen, en de handhaving 'van vaak ongeschreven beginselen', zoals 

hett stoffelijk beginsel dat de onderzaten van de verschillende gebiedsdelen 'niet mogen worden 

onteigendd en beroofd' en de geestelijke vrijheid 'van belijdenis en van verkondiging'.243 

Dee meeste schrijvers onthouden zich echter van welke inhoudelijke omschrijving dan ook van 

inwendigee aangelegenheden en sluiten zich aan bij het standpunt van minister De Graaf. Volgens deze 

schrijverss is de term 'inwendige aangelegenheden' een formeel begrip. Zo stelt Huart dat inwendige 

aangelegenhedenn mogen worden omschreven als '"al datgene, waarin niet door hoogere macht moet 

wordenn voorzien of is voorzien"'; stelt Jansen dat het begrip 'in zuiver formeelen zin' moet worden 

opgevat;; en stelt Westra dat 'men het beste [zal] doen het begrip formeel op te vatten'.246 Dit betekent 

inn de praktijk dat de ordonnantiegever bevoegd is alle aangelegenheden te regelen 'die de wetgevende 

machtt in Nederland voortaan [= na de inwerkingtreding van de relevante delen van de Indische 

staatsregelingg op 16 mei 1927] niet aan zich voorbehoudt of zelve regelt dan wel aan de kroon of aan 

denn gouv.-generaal alleen ter regeling opdraagt'.247 

2411 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 355-6. Zie Neytzell de Wilde (1929), p. 521 voor een vergelijkbare 
opvatting. . 

2422 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 356. Kleintjes is een aanhanger van de coördinatieleer, vandaar de 
uitdrukkingg 'algemeen belang voor den staat'. 

2433 Volgens Neytzell de Wilde (1929), p. 520 is het woord 'imperiaal' in deze betekenis vermoedelijk het 
eerstt gebruikt door het Tweede-Kamerlid Rutgers van Rozenburg bij de openbare behandeling van het wetsont-
werpp tot herziening van het Regeringsreglement (zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 287). 

2444 Gerretson (1930), p. 70. 
2455 Gerretson (1930), p. 71-3. 
2466 Huart, p. 98; Jansen (1931), p. 30; Westra (1934), p. 73. Vergelijkbare opmerkingen bij Cohen Stuart 

(1927),, p. 24-7; Fruin (1928), p. 228; I.A. Nederburgh (1927), p. 173-4; en Vlak, p. 39-41. 
2477 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 355; zie Jansen (1931), p. 30 en Westra (1934), p. 73 voor vergelijkbare, 

minderr nauwkeurige opsommingen. Verder geldt Ov. Il IS, waardoor vrijwel alle wetten en alle amvb die 
inwendigee aangelegenheden betreffen en die zijn afgekondigd vóór 16 mei 1927, de datum van inwerkingtreding 
vann hoofdstuk 3 van de Indische staatsregeling (Van de wetgeving) en van Ov. II IS, bij ordonnantie kunnen 
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Gezienn de opmerkingen van minister De Graaff tijdens de totstandkoming van de Indische staatsrege-

ling,, en gezien het ontbreken van enige inhoudelijke omschrijving van de term 'inwendige aangelegen-

heden'' in de Grondwet en de Indische staatsregeling, lijk t het duidelijk dat 'inwendige aangelegenhe-

den'' in beide wetten moet worden opgevat als een formeel begrip. Dit is ook in overeenstemming met 

hett in 1921 geuite streven Nederlands-Indië een grotere mate van autonomie toe te kennen dan voor-

heenn en daartoe regeling van de inwendige aangelegenheden zoveel mogelijk in handen te leggen van 

inn Nederlands-Indië zetelende lichamen. Door te stellen dat de ordonnantiegever alle aangelegenheden 

kann regelen die de wetgevende macht voortaan niet aan zich voorbehoudt of zelf regelt, of aan de kroon 

off  aan de gouverneur-generaal alleen ter regeling opdraagt (met inachtneming van Ov. II IS), wordt de 

ordonnantiegeverr althans in theorie de grootst mogelijke vrijheid gelaten om regelgeving vast te stellen 

voorr Nederlands-Indië. 

Eenn puntsgewijze opsomming van inwendige aangelegenheden, zoals verlangd door sommige leden 

vann de Staten-Generaal, levert een inperking van die vrijheid op, omdat de ordonnantiegever daarmee 

uitt de aard der zaak van tevoren wordt uitgesloten als regelgever uit eigen initiatief op die terreinen die 

niett in de opsomming zijn genoemd. Daarnaast is een inhoudelijke aanduiding problematisch: zoals het 

Kamerlidd Oud heeft opgemerkt zal men bij een opsomming altijd bepaalde punten vergeten, en blijven 

err bij een omschrijving in algemene termen allerlei vaagheden bestaan.248 Kleintjes' omschrijving biedt 

vann dat laatste een voorbeeld. 

Zoo er behoefte mocht zijn aan een inhoudelijke omschrijving, dan verdient een opsomming van 

aangelegenhedenn die niet inwendig zijn, zoals dat - schetsmatig - door Gerretson is gedaan, misschien 

dee voorkeur. Dit is in ieder geval de lijn waarvoor later is gekozen in het Statuut voor het Koninkrijk 

derr Nederlanden. Feit blijf t echter dat in de jaren twintig van de twintigste eeuw noch in de Grondwet, 

nochh in de Indische staatsregeling is gekozen voor een dergelijke opsomming; mogelijk omdat, zoals 

Schriekee in 1929 opmerkt, 'het terrein uit dit oogpunt nog te weinig is bestudeerd'.249 

Overigenss kan in aanvulling op de vaststelling dat sprake is van een formeel begrip, nog wel iets 

meerr worden gezegd over inwendige aangelegenheden. Zo is er de opmerking van minister De Graaff 

datt regelingen van de ordonnantiegever inzake inwendige aangelegenheden normaliter geen werking 

hebbenn buiten de gebiedsgrenzen van Nederlands-Indië: zij zullen slechts 'bij uitzondering ook buiten 

Indiëë kunnen werken'.250 Als regelingen op het terrein van de inwendige aangelegenheden, uitzonde-

wordenn gewijzigd en ingetrokken. Zie paragraaf 5.2.2 onder a. 
2488 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 310. Zie LA. Nederburgh (1927), p. 174-5 voor soortgelijke bezwa-

renn tegen een opsomming van inwendige aangelegenheden. 
2499 Schrieke (1929), p. 158. 
2500 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 118. Mijn cursivering. 
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ringenn daargelaten, niet werken buiten het Nederlands-Indische grondgebied, ügt het voor de hand om 

tee stellen dat inwendige aangelegenheden in beginsel door datzelfde grondgebied worden begrensd, 

zodatt de inhoudelijke grenzen van inwendige aangelegenheden weliswaar niet vastliggen, maar -

uitzonderingenn daargelaten - de gebiedsgrenzen wel. Ook Logemann vindt dit; hij meent verder dat ook 

hett 'personengebied' (de bevolking van Nederlands-lndië) een begrenzing oplevert: de 'term "inwendi-

gee aangelegenheden" (...) verwijst naar de begrenzing door grond- en personengebied'.251 

Concluderendd kan over de betekenis van de term 'inwendige aangelegenheden' in de Grondwet en de 

Indischee staatsregeling worden opgemerkt, dat het hier gaat om een formeel begrip, dat inhoudelijk op 

geenn enkele manier is omschreven of begrensd, maar in beginsel wel wordt begrensd door het grondge-

biedd en mogelijk ook het personengebied van Nederlands-lndië. 

c.c. Regeling bij 'staatswet' en 'staatsamvb' 

'Staatswetten'' en 'staatsamvb' zijn, zoals opgemerkt in paragraaf 5.2.2 onder b, wetten en algemene 

maatregelenn van bestuur die bepaalde onderwerpen uniform regelen voor de vier gebiedsdelen waaruit 

hett Koninkrijk der Nederlanden bestaat (Nederland, Nederlands-lndië, Suriname en Curacao), of voor 

tweee of meer van de gebiedsdelen. Hieronder zal een iets nauwkeuriger definitie van 'staatswetten' en 

'staatsamvb'' worden gegeven, en zal worden aangegeven waarop de bevoegdheid berust tot vaststelling 

vann deze regelingen. Voor deze kwesties zijn twee artikelen uit de Grondwet van 1922 van belang. Zij 

luiden: : 

55.. Door den Koning worden algemene maatregelen van bestuur vastgesteld. 
Bepalingen,, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de 
wet. . 
Dee wet regelt de op te leggen straffen. 
123.. De wetten zijn alleen voor het Rijk verbindende, voor zoover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor 
Nederlandsch-Indie,, Suriname en Curacao verbindend zijn. 

Gedurendee de totstandkoming van de Grondwet van 1922 en van de Indische staatsregeling komen de 

'staatswetten'' en 'staatsamvb' slechts zijdelings ter sprake. Tijdens de grondwetsherziening van 1922 

steltt minister De Graaf in de memorie van toelichting dat het voorgestelde artikel 61 Gw 1922 de 

bevoegdheidd van de kroon beperkt om inwendige aangelegenheden te regelen, maar dat inzake 

onderwerpen,, die niet uitsluitend op de bedoelde inwendige aangelegenheden betrekking hebben, (...) 
dee algemeene bevoegdheid tot het vaststellen van algemeene maatregelen van bestuur, gegrond in 
artikell  56 der Grondwet [= artikel 55 Gw 1922], onaangetast [blijft]. 252 

Inn de memorie van antwoord bij de wetsontwerpen tot herziening van het Regeringsreglement van 1854 

Logemannn (1947), p. 63. 
Heinsiuss en Brouwer, deel II, p. 9. 
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maaktt de minister enkele eerder geciteerde opmerkingen over inwendige aangelegenheden. Hij stelt dat 

eenn omschrijving ervan nodig noch mogelijk is, en dat regelingen van de ordonnantiegever inzake 

inwendigee aangelegenheden bij uitzondering ook buiten Nederlands-India kunnen werken. Vervolgens 

merktt hij het volgende op: 

Eisenenn de omstandigheden, dat ten aanzien van eenig onderwerp eene uniforme regeling wordt 
getroffenn voor het hele staatsgebied (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht (...)), of dat voor Indië en 
eenigg ander deel of eenige andere deelen van dat gebied te zamen zoodanige regeling wordt vastge-
steldd (toelating van oorlogsschepen van vreemde Mogendheden in de koloniale wateren), dan wordt 
daardoorr wel de macht van den Indischen wetgever beperkt, doch het beginsel van de aan Indië 
verleendee autonomie niet geschonden. Regelingen van dien aard vallen niet onder artikel 61, eerste lid, 
dochh onder de artikelen 55 en 123 der Grondwet.253 

Dee minister stelt met andere woorden dat uniforme regelingen voor meer delen van het staatsgebied 

geenn regelingen zijn inzake inwendige aangelegenheden: zij vallen niet onder artikel 61 Gw 1922, dat 

opp laatstgenoemde regelingen ziet. Verder stelt hij dat de bevoegdheid om 'staatsamvb' vast te stellen is 

gegrondd in artikel 55 Gw 1922, en dat 'staatswetten' vallen onder artikel 123 Gw 1922. Op minister De 

Graaffss opmerkingen wordt door verschillende schrijvers gereageerd. 

Datt de bevoegdheid bestaat om regelingen vast te stellen voor meer dan één gebiedsdeel van het 

Koninkrijkk der Nederlanden, wordt door niemand betwist. Gediscussieerd wordt over de grondslag van 

dezee bevoegdheid. Volgens Jansen stelt minister De Graaff dat de competentie om wetten vast te stellen 

diee moeten gelden voor het hele Koninkrijk of voor enige gebiedsdelen daarvan tezamen voortvloeit uit 

artikell  123 Gw 1922. Hij acht de opvatting van de minister over dit artikel, en ook over artikel 55 Gw 

1922,, onjuist. In 1922, aldus Jansen, 

iss in de competentie der moederlandsche wetgevers slechts deze wijziging gebracht, dat de Indische 
A.M.v.B.. is teruggedrongen tot een bepaald, bij de wet te omlijnen gebied; men vraagt zich dus af, 
waaruitt de Minister heeft kunnen concludeeren, dat Grw. 55 en 123 een nieuwe beteekenis hebben 
gekregen,, immers als fundament moeten dienen voor wetten en maatregelen op niet inwendig 
gebied.254 4 

Volgenss Jansen is artikel 123 Gw 1922, dat in vergelijkbare bewoordingen vanaf 1848 in de Grondwet 

staat,, noch voorheen, noch in de Grondwet van 1922 bedoeld als grondslag voor een regelgevende 

bevoegdheid.. Andere schrijvers zijn korter over het artikel. Volgens Van der Pot gaat het over 'de 

werkingssfeerr der wetten', en volgens Schrieke worden staatswetten erin 'vermeld'.255 

Dee grondslag van de bevoegdheid om 'staatsamvb' vast te stellen levert meer reacties op. Schrieke 

2533 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 118. Zie ook Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 39, met voorbeelden van 
uniformee regelingen, zoals de Octrooiwet 1910, de Auteurswet 1912 en het Reglement Industriële Eigendom 
Koloniënn 1912. 

2544 Zie Jansen (1931), p. 31. 
2555 Van der Pot (1940), p. 103; Schrieke (1940), p. 48. Beide schrijvers hebben het overr artikel 125 Gw 1938, 

datt gelijkluidend is aan artikel 123 Gw 1922. 
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volgtt in deze in grote lijnen de opvatting van De Graaff: staatsamvb berusten niet op artikel 61 Gw 

1922,, maar 'als regel' op artikel 55 Gw 1922.256 Van Vollenhoven volgt De Graaffs opvatting niet. Hij 

ziett een probleem, dat voortvloeit uit het feit dat hij een aanhanger is van de coördinatieleer, en het 

Koninkrijkk der Nederlanden (de staat) dus ziet als een afzonderlijke rechtsgemeenschap met een eigen 

huishouding.. Algemene maatregelen van bestuur voor deze huishouding, oftewel algemene maatregelen 

vann bestuur, 

diee noch het rijk betreffen - artikel 55 grondwet -, noch de huishouding (de "inwendige aangelegenhe-
den")) van Indie, van Suriname of van Curacao betreffen - artikel 61 grondwet -, hebben geen grond-
wetsartikell  waarop zij steunen; en het zou wijs zijn om voor deze groep (...) een wetsartikel te schep-
penn c..).257 

Westraa sluit zich aan bij Van Vollenhovens opvatting dat staatsamvb niet op een grondwetsartikel 

steunen.. Hierdoor, zo concludeert Westra, heeft de kroon op het terrein van algemene maatregelen van 

bestuurr die meerdere gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden betreffen 'zelfstandige wetge-

vendee bevoegdheid en behoeven haar AMVB' s niet te steunen op de wet1.258 

Omm minister De Graaffs opmerkingen en de reacties erop naar waarde te schatten is het nodig om een 

voorbeeldd van een 'staatswet' en 'staatsamvb' te geven. Hierdoor kunnen 'staatswetten' en 'staats-

amvb'' nauwkeuriger worden gedefinieerd en kan de grondslag worden bepaald van de bevoegdheid om 

zee vast te stellen. 

Zoalss gezegd bestaat er geen twijfel over de bevoegdheid om regelingen vast te stellen die gelden 

voorr twee of meer van de vier gebiedsdelen waaruit het Koninkrijk der Nederlanden bestaat. Het 

Nederlandsee Staatsblad en het Staatsblad van Nederlands-Indië bevatten dan ook verschillende van 

dergelijkee regelingen.259 Zo is er de Sanctiewet 1935 van 26 oktober 1935 (Stb. 1935, nr. 621; SNI 

1935,, nr. 524), bepalende voorbehoud der bevoegdheid tot het nemen van nadere maatregelen ter 

bevorderingg van de internationale samenwerking tot het voorkomen of het beëindigen van vijandelijk-

heden.. De meest relevante artikelen uit deze wet luiden als volgt: 

1.. Wij behouden Ons voor, bij Algemeenen Maatregel van Bestuur de maatregelen te nemen, welke 
noodzakelijkk mochten blijken ter bevordering van de internationale samenwerking tot het voorkomen 
off  het beëindigen van vijandelijkheden (...). 
5.. Overtreding van de krachtens art. 1 uitgevaardigde verboden of andere getroffen maatregelen wordt 
gestraftt met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden.. (...). 

2566 Schrieke (1940), p. 57. Volgens Schrieke (1940), p. 57, kunnen dergelijke amvb ook berusten op artikel 58 
Gww 1938 (56 Gw 1922), dat de kroon hett 'opperbestuur der buitenlandsche betrekkingen' opdraagt, en op artikel 
611 Gw 1938 (59 Gw 1922), dat de kroon het 'oppergezag over zee- en landmacht' verleent. 

2577 Van Vollenhoven (1934), p. 161; zie ook p. 327, 336 en 357. Zie Westra (1934), p. 56 en 70 voor 
vergelijkbaree opmerkingen. 

***  Westra (1934), p. 70. Zie ook Westra (1939), p. 384. 
2399 Zie Schrieke (1940), p. 48-53 en 57-8 voor een opsomming van staatswetten en staatsamvb. 
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7.. Deze wet is eveneens verbindend voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curagao. 

Gelett op het bepaalde in de artikelen 1 en volgende van de Sanctiewet 1935 zijn op 14 november 1935 

tweee 'staatsamvb' vastgesteld (die in 1936 weer zijn ingetrokken): een besluit houdende een verbod 

vann kredieten aan Italië (Stb. 1935, nr. 647; SNI 1935, nr. 552), en een besluit houdende een verbod 

vann invoer van goederen uit Italië (Stb. 1935, nr. 648; SNI 1935, nr. 543). De laatste algemene maatre-

gell  van bestuur bepaalt onder meer: 

1.. De invoer in het Koninkrijk van alle goederen (andere dan goud of zilver in baren en muntstukken) 
vann oorsprong of herkomst uit Italië of zijn bezittingen is verboden. (...). 
5.. Dit Besluit treedt in Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao in werking op 18 
novemberr 1935. 

Uitt artikel 7 van de Sanctiewet 1935, dat in veel andere 'staatswetten' in vergelijkbare vorm valt terug 

tee vinden, blijkt dat deze 'staatswet' er een is die is vastgesteld voor Nederland, maar ook verbindend is 

verklaardd vooralle overzeese gebiedsdelen. De Sanctiewet 1935 is een wet die geldt in Nederland, en in 

Nederlands-Indië,, Suriname, en Curacao. Het gaat om een regeling die alle vier de staatsdelen gemeen 

hebben,, hetgeen is 'te construeren als parallellie van vier en niet noodzakelijk als de éne (...) regeling 

vann de staat'.260 

Hett bestaan van 'staatswetten' impliceert dus niet dat er sprake is van de Staat als een overkoepelen-

dee rechtsgemeenschap met een eigen huishouding. Ook bij deze wetten hoeft de term 'staat' slechts een 

territorialee betekenis te hebben: 'staatswetten' zijn wetten voor twee of meer van de vier gebiedsdelen 

waaruitt het Koninkrijk der Nederlanden bestaat - en over het algemeen gaat dan het om wetten die zijn 

vastgesteldd voor Nederland, maar ook verbindend zijn voor een of meer van de overzeese gebiedsdelen. 

Hieruitt volgt ook dat 'staatswetten' in beginsel geen inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië 

regelen.. Hierboven is immers gebleken dat, uitzonderingen daargelaten, regelingen over inwendige 

aangelegenhedenn geen werking hebben buiten de gebiedsgrenzen van Nederlands-Indië. 

Dee weergegeven artikelen van de Sanctiewet 1935 geven geen uitsluitsel over een eventuele grond-

wettelijkee grondslag van de bevoegdheid om 'staatswetten' vast te stellen. Zeker lijk t dat artikel 61 Gw 

19222 een dergelijke grondslag niet kan bieden, dit artikel gaat alleen over de bevoegdheid om inwendi-

gee aangelegenheden van Nederlands-Indië te regelen. De aanhef van het tweede lid van het artikel, 

luidendd 'onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel' 

bewijstt dat niet alleen het voorschrift van het tweede lid - overlating van de inwendige aangelegenhe-
denn aan in de overzeesche gebieden gevestigde organen - de inwendige aangelegenheden betreft, maar 
datt ook het eerste lid - dat den grondslag legt voor de bevoegdheid van den moederlandschen wetge-
verver - op die aangelegenheden ziet.261 

2600 Logemann (1947), p. 64. 
2611 Huart, p. 96; mijn cursivering. Zie ook Van der Pot (1940), p. 562. Zie I.A. Nederburgh (1927), p. 198 

voorr een andere opvatting. 
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Off  artikel 123 Gw 1922, het artikel waar 'staatswetten' volgens minister De Graaff 'onder vallen', wél 

eenn grondwettelijke grondslag kan bieden, is de vraag. Zoals gezegd bepaalt dit artikel dat de wetten 

alleenn voor het Rijk verbindend zijn, voor zover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor Nederlands-Indië, 

Surinamee en Curacao verbindend zijn. Het is misschien niet onmogelijk om in dit artikel een bevoegd-

heidsverklaringg te lezen voor de wetgevende macht om wetten vast te stellen die in meer gebiedsdelen 

werken,, maar wie dit doet leest wel erg veel in het artikel.262 De opvattingen van Van der Pot en 

Schrieke,, die respectievelijk stellen dat het artikel handelt over de werkingssfeer van wetten en dat het 

artikell  'staatswetten' vermeldt, lijken meer in overeenstemming met de formulering van het artikel. 

All  met al lijk t het minder waarschijnlijk dat artikel 123 Gw 1922 de wetgevende macht expliciet de 

bevoegdheidd toekent om 'staatswetten' te maken. Zo'n expliciete grondwettelijke grondslag is, zo kan 

tenn slotte worden opgemerkt, ook niet nodig. De wetgevende macht mag immers regelen wat hij wil, 

ookk voor meer gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Watt betreft de aard van 'staatsamvb', uit wat eerder is gezegd over 'staatswetten', volgt dat op dergelij-

kee wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur regelingen zijn: die verbindend zijn voor twee 

off  meer gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden - en over het algemeen gaat dan het om 

amvbb die zijn vastgesteld voor Nederland, maar ook verbindend zijn voor een of meer van de overzeese 

gebiedsdelen;; die niet impliceren dat er sprake is van de Staat als een overkoepelende rechtsgemeen-

schap;; en die in beginsel geen inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië regelen. Toegespitst 

opp het besluit houdende een verbod van invoer van goederen uit Italië, gebaseerd op de Sanctiewet 

1935:: deze 'staatsamvb' is een algemene maatregel van bestuur die geldt in Nederland, en ook in 

Nederlands-Indië,, Suriname en Curacao (zie artikel 7 Sanctiewet 1935, en artikel 5 van het besluit). Het 

gaatt ook in dit geval om een regeling die alle vier de staatsdelen gemeen hebben, hetgeen is 'te constru-

erenn als parallellie van vier en niet noodzakelijk als de éne (...) regeling van de staat'.253 

Dee boven weergegeven artikelen van het besluit houdende verbod van invoer van goederen uit Italië 

gevenn geen uitsluitsel over een eventuele grondwettelijke grondslag voor de bevoegdheid om 'staats-

amvb'' vast te stellen. Artikel 61 Gw 1922 biedt deze grondslag niet omdat het gaat over de regeling van 

inwendigee aangelegenheden. Omdat 'staatsamvb' regelingen zijn die zijn vastgesteld voor meerdere 

gebiedsdelen,, en over het algemeen regelingen zijn die zijn vastgesteld voor Nederland, maar ook 

verbindendd zijn voor een of meer van de overzeese gebiedsdelen, ligt het in navolging van minister De 

Graafff  en vooral Schrieke voor de hand om artikel 55 Gw 1922, dat voor het Rijk in Europa is geschre-

ven,, in de regel als grondwettelijke grondslag te nemen voor 'staatsamvb'. Hierdoor moeten 'staats-

2622 Overigens is het de vraag of minister De Graaff dit inderdaad beweert, zijn opmerking dat 'staatswetten' 
'vallenn onder' artikel 123 Gw 1922 is niet erg duidelijk. 

2633 Logemann (1947), p. 64. 
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amvb'' met bepalingen door straffen te handhaven op een 'staatswet' gebaseerd zijn, en regelt deze wet 

dee op te leggen straffen - zoals bijvoorbeeld is gebeurd in artikel S van de Sanctiewet 1935. 

Hierbovenn is gebleken dat Van Vollenhoven en Westra op grond van de coördinatieleer menen dat 

'staatsamvb'' geen grondwettelijke grondslag hebben, en dat Westra stelt dat 'staatsamvb' daarom niet 

hoevenn te steunen op de wet. Deze opvattingen zijn gebaseerd op het bestaan van het Koninkrijk der 

Nederlandenn als een overkoepelende rechtsgemeenschap met een eigen hutshouding. Het bestaan van 

dezee rechtsgemeenschap valt niet af te leiden uit de Grondwet, waardoor regelgevende bevoegdheden 

inzakee de huishouding van de rechtsgemeenschap ook niet vallen af te leiden uit de Grondwet. Zoals 

eerderr gebleken is het echter niet noodzakelijk en zelfs minder juist om onder het stelsel van de Grond-

wett van 1922 van het bestaan van deze rechtsgemeenschap uit te gaan, waarmee de basis onder beide 

opvattingenn wegvalt. 

Concluderendd kan worden gesteld dat 'staatswetten' en 'staatsamvb' regelingen zijn die verbindend 

voorr meerdere gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij het over het algemeen gaat 

omm regelingen die zijn vastgesteld voor Nederland, maar ook verbindend zijn voor een of meer van de 

overzeesee gebiedsdelen; dat deze regelingen niet het bestaan impliceren van het Koninkrijk der Neder-

landenn (de Staat) als een afzonderlijke rechtsgemeenschap met een eigen huishouding; dat deze 

regelingenn in beginsel geen inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië regelen; en dat 'staats-

amvb'' in de regel hun grondwettelijke grondslag vinden in artikel 55 Gw 1922. 

5.2.4.33 Staatsrechtelijke discussies over centrale regelgevers voor Nederlands-Indië 

Iss in voorgaande paragraaf gesproken over algemene staatsrechtelijke kwesties rond de verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de 

Indischee staatsregeling, in deze paragraaf komen specifiekere staatsrechtelijke discussies aan de orde 

overr drie van de vier centrale regelgevers voor Nederlands-Indië: de kroon, de ordonnantiegever en de 

gouverneur-generaal.264 4 

a.a. De kroon 

Hieronderr zullen twee zaken aan de orde komen: de vraag of de kroon strafwetgevende bevoegdheid 

voorr Nederlands-Indië heeft; en de verhouding van artikel 100 IS, dat bepaalt dat regeringsverordening-

enn door de kroon vernietigd kunnen worden, tot artikel 62 Gw 1922, dat bepaalt dat verordeningen van 

inn Nederlands-Indië gevestigde organen bij de wet vernietigd kunnen worden. 

2644 Over de vierde centrale regelgever voor Nederlands-Indië, de wetgevende macht, zal in het onderstaande 
niett worden gesproken: er zijn in de periode 1927-1942 geen staatsrechtelijke discussies van belang gevoerd over 
dezee regelgever. 
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a.1a.1 De stro/wetgevende bevoegdheid van de kroon voor Nederlands-Indië 

Bijj  de beschrijving in hoofdlijnen van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling is gebleken dat de regelge-

vendee bevoegdheid van de kroon voor Nederlands-Indië haar grondslag vindt in artikel 61 lid 2 Gw 

1922.. Daar staat immers dat de regeling van inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië wordt 

overgelatenn aan aldaar gevestigde organen, tenzij bij de wet de bevoegdheid tot regeling van bepaalde 

onderwerpenn of voor bepaalde gevallen aan de kroon is voorbehouden. Op grond van deze bepaling 

behoudtt de Indische staatsregeling verschillende onderwerpen voor aan de kroon. Deze onderwerpen 

zijnn te vinden in de artikelen 32,44,91,150,160,162 en 176 IS. Regelingsbevoegdheid voor bepaalde 

gevallenn is de kroon voorbehouden in de artikelen 89 lid 3 IS en 90 lid 3 IS. 

Inn 1931 en 1934 schrijft Jansen twee artikelen waarin hij zich afvraagt of de kroon bevoegd is om in 

algemenee maatregelen van bestuur over hem voorbehouden onderwerpen en gevallen strafbepalingen 

opp te nemen. Zijn conclusie is dat de kroon in ieder geval waar het betreft de hem voorbehouden 

onderwerpenn een dergelijke 'strafwetgevende bevoegdheid' niet bezit. 

Jansenss redenering luidt als volgt. Onder het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsre-

glementt van 1854 berustte de bevoegdheid van de kroon om in koninklijke besluiten strafbepalingen op 

tee nemen op artikel 59 Gw 1848, dat de kroon 'een regelingsmacht in ruimsten zin' bood, en daarnaast 

alss extra 'competentie bron*  op artikel 75 Rr 1854, dat regeling van het strafrecht vorderde bij algeme-

nee verordening.2*5 Onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling kan de 

kroonn aan artikel 61 Gw 1922 'niet een legislatieve, laat staan strafwetgevende competentie onmiddel-

lij kk meer (...) ontleenen'.266 Het in artikel 131 IS vervormde artikel 75 Rr 1854 kan evenmin een 

grondslagg bieden voor een strafwetgevende bevoegdheid van de kroon. Artikel 131 IS luidt voor zover 

vann belang: 

131.. Het burgerlijk- en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechtsvordering en de 
strafvorderingg worden, onverminderd de bij of krachtens deze wet aan anderen toegekende strafwetge-
vendee bevoegdheid, geregeld bij ordonnantie. (...). 

Artikell  131 IS gebiedt regeling van het strafrecht bij ordonnantie en niet zoals artikel 75 Rr 1854 bij 

algemenee verordening. Hierdoor berust in Nederlands-Indië de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 

strafbepalingenn bij de ordonnantiegever en zijn de kroon, en alle andere centrale en decentrale regelge-

verss voor Nederlands-Indië met uitzondering van de wetgevende macht, van regeling van het strafrecht 

uitgesloten,, tenzij hun bij of krachtens de Indische staatsregeling uitdrukkelijk strafwetgevende be-

Jansenn (1934), p. 532. 
Jansenn (1931a), p. 403. 
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voegdheidd is toegekend.267 Geen van de artikelen uit de Indische staatsregeling die de kroon de regeling 

voorbehoudenn van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen bevat een dergelijke uitdrukkelijke 

toekenning.. En de Indische staatsregeling bevat ook geen algemeen voorschrift dat Mn afwijking van 

hett door I.S. 131 vooropgezette beginsel, tot het uitvaardigen van strafbepalingen machtigt, voor al die 

gevallen,, waarin de Kroon tot regeling wordt geroepen'.26* 

Jansenn concludeert uit het voorgaande dat de Nederlandse wetgevende macht onder het stelsel van 

dee Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling 'tot dusverre verzuimde, het uitvaardigen van 

strafbepalingenn bij algemeenen maatregel van bestuur in concreto mogelijk te maken'.269 Alleen voor 

algemenee maatregelen van bestuur uitgevaardigd op basis van de artikelen 89 en 90 IS kan een uitzon-

deringg worden gemaakt. De Indische staatsregeling bekleedt 'in dit uitzonderlijke gevat het Opperbe-

stuurr (...) met de bevoegdheid van den ordonnantiegever''™ De kroon heeft dus wel strafwetgevende 

bevoegdheidd inzake de hem voorbehouden gevallen, maar door een verzuim van de wetgevende macht 

niett inzake de hem voorbehouden onderwerpen. Jansen noemt dit een 'theoretisch zonderlinge en 

praktischh hinderlijke' situatie, die het gevolg is van 'legislatieve vergissingen'.271 

Overr de praktijk en de wetsgeschiedenis hoeft niet uitgebreid te worden gesproken. De praktijk heeft 

zichh niet gestoord aan Jansens opvatting: er zijn algemene maatregelen van bestuur inzake de inwendi-

gee aangelegenheden van Nederlands-Indië vastgesteld met daarin strafbepalingen.272 En tijdens de 

grondwetsherzieningg van 1922 en de herziening van het Regeringsreglement van 1854, komt de door 

Jansenn aangesneden kwestie nooit expliciet ter sprake. 

Watt betreft de opvattingen van andere schrijvers: vóór het verschijnen van Jansens artikelen wordt 

niett expliciet aandacht besteed aan de vraag of de kroon onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en 

dee Indische staatsregeling strafwetgevende bevoegdheden heeft inzake de inwendige aangelegenheden 

vann Nederlands-Indië. Jansen zelfwijst hierop: de schrijvers 'behandelen het dubium niet opzettelijk en 

schijnenn over het algemeen (maar op welken grond?) een strafwetgevende bevoegdheid des Konings 

vanzelfsprekendd te achten'.273 Het uitgebreidst over de kwestie is nog Cassutto, die in zijn handboek 

overr het strafrecht van Nederlands-Indië het volgende stelt: 

Vann wie kunnen nu in Indië strafbepalingen uitgaan? In de eerste plaats natuurlijk van de Wetgevende 
Machtt in Nederland (artt. 61 en 110 G.W.). Verder van de Kroon (art. 61 G.W.) en van den 

Ziee Jansen (1931a), p. 403-4; Jansen (1934), p. 530. 
Jansenn (1931a), p. 406. 

Jansenn (1931a), p. 414. 

Jansenn (1931a), p. 414. 

Jansenn (1934), p. 529. 

Ziee bijvoorbeeld SNI1933, nr. 118. 
Jansenn (1931a), p. 414. Jansen noemt in het bijzonder Kleintjes en Carpentier Alting. 
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Gouverneur-Generaall in overeenstemming met den Volksraad (art. 82 I.S.) of van den Gouverneur-
Generaall alleen (art. 81 I.S.)- In al deze gevallen komen de strafbepalingen dus voor in algemeene 
verordeningen,, resp. in Wetten, in Koninklijke Besluiten (Algemeene Maatregelen van Bestuur), in 
Ordonnantiess en Regeeringsverordeningen.274 

Volgenss Cassutto is de strafwetgevende bevoegdheid van de kroon gebaseerd op artikel 61 Gw 1922. 

Daarnaastt doet, aldus Jansen, de 'aanhaling van I.S. 82 - dus niet: I.S. 131 - als bron van strafwetgeving 

bijj ordonnantie (...) vermoeden, dat een uitdrukkelijke toekenning van poenale bevoegdheid hem [= 

Cassutto]] niet noodig voorkomt*.27' Artikel 82 IS geeft de ordonnantiegever immers de bevoegdheid om 

ordonnantiess vast te stellen, maar zegt niets expliciets over de bevoegdheid om in ordonnanties strafbe

palingenn op te nemen. 

Jansenss artikelen leiden niet tot grote aandacht voor de strafwetgevende bevoegdheid van de kroon. 

Dee zesde druk van Kleintjes' handboek, en de tweede druk van Westra's handboek - beide verschenen 

naa de publikatie van Jansens eerste artikel - besteden er geen aandacht aan.276 De handboeken van 

Schriekee en Logemann - verschenen in respectievelijk 1940 en 1947 - behandelen de kwestie evenmin. 

Well wordt Jansens opvatting bestreden in twee artikelen: een artikel van Doeve uit 1933 en een artikel 

vann Neytzell de Wilde uit 1934. 

Volgenss Doeve is artikel 131 IS niet relevant voor de strafwetgevende bevoegdheid van de kroon. 

Ditt artikel bevat weliswaar de uitdrukking 'onverminderd de bij of krachtens deze wet aan anderen 

toegekendee strafwetgevende bevoegdheid', maar met 'het woord "anderen" (...) zijn uitsluitend bedoeld 

dee locale wetgevers*.277 De strafwetgevende bevoegdheid van de kroon voor Nederlands-Indië hoeft 

daaromm niet te berusten op een uitdrukkelijke bepaling in de Indische staatsregeling. Zijn strafwetge

vendee bevoegdheid 'vloeit voort uit Zijn regelingsbevoegdheid, welke in art. 61 der Grondwet 

wortelt'.27** Op dit artikel berust ook de regelgevende bevoegdheid voor inwendige aangelegenheden 

vann de ordonnantiegever. En omdat het in artikel 61 Gw 1922 niet nodig leek de strafwetgevende 

bevoegdheidd van de ordonnantiegever uitdrukkelijk te vermelden naast zijn regelingsbevoegdheid in 

hett algemeen, mag aangenomen worden dat 

zulkss evenmin noodzakelijk is voor de strafwetgevende bevoegdheid des Konings. Weliswaar komt de 
bevoegdheidd tot regeling den Koning slechts toe, wanneer Hem bij de wet bepaalde onderwerpen of 
bepaaldee gevallen zijn voorbehouden, maar heeft een zoodanige aanwijzing der onderwerpen of 
gevallenn eenmaal plaats gehad, dan strekt Zijn regelingsbevoegdheid zich ook uit tot het stellen van 
straffenn op overtredingen Zijner verordeningen.279 

Cassutto,, p. 47. 
Jansenn (193 la), p. 415. 
Ziee ook Neytzell de Wilde (1934), p. 291. 
Doeve,, p. 506. 
Doeve,, p. 512. 
Doeve,, p. 512-3. 
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Neytzelll  de Wilde beroept zich ter weerlegging van Jansens opvatting dat de kroon geen strafwetgeven-

dee bevoegdheid heeft op het terrein van de hem voorbehouden onderwerpen niet op de Grondwet, maar 

opp artikel 91 IS. Dit artikel bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld al hetgeen 

betreftt de met vreemde mogendheden gesloten verdragen en andere overeenkomsten en de uit het 

volkenrechtt voortvloeiende rechten en verplichtingen in het algemeen, en al hetgeen betreft de verdedi-

gingg van het grondgebied van Nederlands-Indië. Hiermee is de ordonnantiegever van dit terrein als 

regelgeverr uitgesloten, 'en dus uiteraard zeker ook als strafwetgever'. Het artikel werpt daarmee 

eenn dijk op tot begrenzing van het gebied der inwendige aangelegenheden voorzoover aan den ordon-
nantiegeverr voorbehouden. Wat in art. 911.S. is opgesomd ligt in elk geval daarbuiten. Op dat gebied 
behieldd de Kroon derhalve hare (...) wetgevende bevoegdheid ten volle dus met insluiting van het 
daarinn steeds begrepen recht om bare nonnen van strafsancties te voorzien.2*0 

Dee kroon heeft dan ook, zo meent Neytzell de Wilde, niet alleen inzake de hem voorbehouden gevallen, 

maarr ook inzake de hem voorbehouden onderwerpen strafwetgevende bevoegdheid behouden. 

Bijj  de evaluatie van Jansens opvatting moeten twee dingen worden bedacht: volgens Jansen volgt het 

ontbrekenn van strafwetgevende bevoegdheid van de kroon inzake de hem voorbehouden onderwerpen 

logischh uit artikel 61 Gw 1922 en artikel 131 IS; en volgens Jansen is dit ontbreken een theoretisch 

zonderlingee en praktisch hinderlijke situatie die het gevolg is van een verzuim of een vergissing van de 

wetgevendee macht. 

Ditt laatste betekent dat het zwijgen over deze kwestie tijdens de grondwetsherziening van 1922 en 

dee totstandkoming de Indische staatsregeling geen doorslaggevend argument tegen Jansens opvatting 

kann zijn: men kan toentertijd de inperking van de strafwetgevende bevoegdheid van de kroon eenvou-

digwegg over het hoofd hebben gezien. De van Jansens opvatting afwijkende praktijk kan evenmin een 

doorslaggevendd argument tegen die opvatting zijn: men kan zijn afgeweken van het (grond-)wettelijk 

stelsell  omdat dit stelsel niet valt te rijmen met de eisen van de praktijk, en een herziening van de 

Indischee staatsregeling teveel tijd in beslag zou nemen. Een dergelijke afwijking zou echter wel zeer 

discutabell  zijn. Bekeken moet daarom worden of uit artikel 61 Gw 1922 en artikel 131 IS inderdaad 

logischh volgt dat de kroon geen strafwetgevende bevoegdheid voor Nederlands-Indië heeft inzake de 

hemm voorbehouden onderwerpen. 

Zoalss vermeld stelt Jansen dat de kroon onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische 

staatsregelingg aan artikel 61 Gw 1922 'niet èèn legislatieve, laat staan strafwetgevende competentie 

onmiddellijkk meer [kan] ontleenen'.281 Nu is het waar dat niet de Grondwet, maar de wet bepaalt welke 

onderwerpenn en gevallen aan de kroon zijn voorbehouden. Artikel 61 Gw 1922 bepaalt echter wel dat 

Neytzelll  de Wilde (1934), p. 294. 
Jansenn (1931a), p. 403. 
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dee inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indtë door in Nederlands-Indië gevestigde organen 

wordenn geregeld tenzij bij de wet de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor 

bepaaldee gevallen aan de kroon is voorbehouden. Dit betekent dat de regelgevende bevoegdheid van de 

kroonn inzake inwendige aangelegenheden haar grondslag vindt in artikel 61 Gw 1922. 

Ditt artikel nu, zo kan in navolging van Doeve worden opgemerkt, onderscheidt niet nissen een 

strafwetgevendee bevoegdheid van de kroon enerzijds, en overige regelgevende bevoegdheden van de 

kroonn anderzijds. Voor de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indie valt een dergelijk onder

scheidd ook nergens anders in de Grondwet van 1922 te vinden. Weliswaar bepaalt artikel SS Gw 1922 

datt in algemene maatregelen van bestuur geen bepalingen door straffen te handhaven worden gemaakt 

dann krachtens de wet en dat de wet de op te leggen straffen regelt, maar dit artikel is niet verbindend 

voorr Nederlands-Indie. 

Artikell 61 Gw 1922 lijkt dus te impliceren dat als de kroon eenmaal een onderwerp of geval ter 

regelingg is voorbehouden, hij inzake dat onderwerp ook strafwetgevende bevoegdheid heeft. Verder 

lijktt het gebruik van de term voorbehouden in artikel 61 Gw 1922 te impliceren dat wanneer eenmaal 

eenn bepaald onderwerp of geval aan de kroon ter regeling is voorbehouden, lagere regelgevers als de 

ordonnantiegeverr inzake die onderwerpen en gevallen geen regelgevende bevoegdheden, en dus ook 

geenn strafwetgevende bevoegdheden meer hebben, tenzij die hun bij wet of bij algemene maatregel van 

bestuurr zijn overgelaten.2*2 

Err is dus niet veel in de Grondwet dat spreekt vóór Jansens opvatting. Toch kan uit bovengenoemde 

argumentenn niet met zekerheid worden geconcludeerd dat Jansens opvatting onjuist is. De Grondwet 

onderscheidtt inzake Nederlands-Indie niet tussen strafwetgevende en overige regelgevende bevoegdhe

den,, maar bevat ook geen verbod om bij wet dit onderscheid te maken. Bekeken moet worden of de 

Indischee staatsregeling dit onderscheid maakt, en met name of uit artikel 131 IS - mede in het licht van 

dee artikelen 82 en 91 IS - volgt dat strafwetgevende bevoegdheid inzake hem voorbehouden onderwer

penn op het terrein van inwendige aangelegenheden de kroon expliciet moet worden toegekend. 

Zoalss vermeld bepaalt artikel 131 IS dat het burgerlijk recht, het handelsrecht, het strafrecht, de 

burgerlijkee rechtsvordering en de strafvordering worden geregeld bij ordonnantie, onverminderd de bij 

off krachtens de Indische staatsregeling aan anderen toegekende strafwetgevende bevoegdheid. Strafwet

gevendee bevoegdheid moet expliciet aan 'anderen' worden toegekend. Nu is het blijkens de wetsge

schiedenis,, weergegeven door Doeve, zeer aannemelijk dat de term 'anderen' geen betrekking heeft op 

regelgeverss die centrale verordeningen voor Nederlands-Indiê' vaststellen, maar slechts op decentrale 

regelgevers.2*33 Dit betekent dat het artikel niet verplicht tot het uitdrukkelijk toekennen van strafwetge-

2.22 De bevoegdheid tot overlaten blijkt niet direct uit artikel 61 Gw 1922, maar volgt uit de uitwerking van dit 
artikell in de Indische staatsregeling, met name in artikel 91 IS. 

2.33 Zie Doeve, p. 503-7. 
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vendee bevoegdheid aan de kroon. En er lijk t ook geen ander artikel in de Indische staatsregeling te 

vindenn dat hiertoe verplicht. Het ligt daarom voor de hand dat de artikelen in de Indische staatsregeling 

diee de kroon regelgevende bevoegdheid toekennen voor bepaalde onderwerpen of voor bepaalde 

gevallenn inzake inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië, de kroon ook strafwetgevende 

bevoegdhedenn toekennen voor die onderwerpen en gevallen zonder dat expliciet te hoeven bepalen. 

Ditt wordt des te aannemelijk als men ervan uitgaat dat Jansen ook met betrekking tot de ordonnan-

tiegeverr waarschijnlijk teveel leest in artikel 131 IS. Blijkens zijn zojuist weergegeven commentaar op 

Cassuttoo meent Jansen dat de grondslag van de strafwetgevende bevoegdheid van de ordonnantiegever 

inn dit artikel is gelegen, en dat deze bevoegdheid de ordonnantiegever dus wel uitdrukkelijk is toege-

kend.. Men zou dan kunnen denken dat het vreemd is dat de ordonnantiegever wel een expliciete 

grondslagg voor zijn strafwetgevende bevoegdheid is gegeven, en de kroon niet. De ordonnantiegever is 

immerss de normale regelgever voor Nederlands-Indië. 

Hett is echter, zo kan daartegenover worden opgemerkt, niet waarschijnlijk dat artikel 131 IS als 

explicietee grondslag fungeert. Blijkens een regeringsverklaring behandelt dit artikel in de eerste plaats 

codificatiee en adatrecht.284 Verder is niet goed in te zien waarom artikel 131 IS als expliciete grondslag 

nodigg is naast de algemene regelgevende bevoegdheid die de ordonnantiegever in artikel 82 IS is 

verleend.2833 Artikel 82 IS bepaalt dat de ordonnantiegever ordonnanties vaststelt tot regeling van 

onderwerpen,, de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië betreffende, ten aanzien waarvan in 

dee Grondwet of in de wet niet anders is bepaald. Mede op grond van de plaatsing van dit artikel in het 

hoofdstukk Van de wetgeving impliceert dit dat de ordonnantiegever regelingen mag vaststellen, inclu-

sieff  regelingen met daarin strafbepalingen, over inwendige aangelegenheden die niet zijn voorbehouden 

aann een andere centrale regelgever. 

Tenn slotte is er artikel 91 IS. Dit artikel behoudt enkele onderwerpen ter regeling voor aan de kroon 

enn bepaalt dat voorschriften ter uitvoering van regelingen van de kroon inzake die onderwerpen bij wet 

off  bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden overgelaten aan onder meer ordonnanties. Dit 

impliceertt dat de ordonnantiegever op terreinen die zijn voorbehouden aan de kroon geen regelingen 

magg vaststellen, en dus ook geen regelingen met daarin strafbepalingen, tenzij hem dat in een hogere 

regelingg is opgedragen. Artikelen in de Indische staatsregeling die de bevoegdheid tot regeling van 

onderwerpenn of gevallen inzake inwendige aangelegenheden voorbehouden aan de kroon lijken 

daarmeee inderdaad - zo kan in navolging van Neytzell de Wilde worden opgemerkt - een dijk op te 

werpenn tegen de regelgevende bevoegdheid van de ordonnantiegever, en de kroon volledige regelge-

vendee bevoegdheid, inclusief strafwetgevende bevoegdheid, te verlenen. 

2444 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 108. 
2155 Cassutto, p. 47 acht artikel 82 IS ook voldoende grondslag voor strafbepalingen uitgaande van de ordon-

nantiegever. . 
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Uitt het bovenstaande blijkt dat Jansens opvatting in ieder geval niet logisch volgt uit artikel 61 Gw 

19222 en artikel 131 IS. Er zijn zelfe vrij veel argumenten aan te voeren die het aannemelijk maken dat 

JansensJansens opvatting berust op een minder juiste interpretatie van beide artikelen. Dit, gecombineerd met 

dee met Jansens opvatting strijdige praktijk, met het zwijgen van de grondwetgever, de wetgever en 

vrijwell  alle schrijvers over deze kwestie, en met de door Neytzell de Wilde en vooral door Doeve 

aangedragenn argumenten, maakt het waarschijnlijk dat Jansens opvatting onjuist is. Aangenomen kan 

wordenn dat de kroon onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling zonder 

meerr strafwetgevende bevoegdheid heeft op het terrein van de hem voorbehouden onderwerpen en 

gevallenn inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië. 

a.2a.2 De verhouding van artikel 100 IS tot artikel 62 Gw 1922 

Artikell  100 IS verleent de kroon de bevoegdheid om regeringsverordeningenn te vernietigen. Hoewel het 

hierr niet gaat om een regelgevende bevoegdheid van de kroon - vernietiging is een bestuursdaad - zal in 

hett onderstaande toch iets worden gezegd over deze bevoegdheid, met name over de vraag of ze is 

verleendd in strijd met artikel 62 Gw 1922. 

Artikell  62 Gw 1922 bepaalt dat verordeningen vastgesteld door in Nederlands-Indië, Suriname en 

Curacaoo gevestigde organen bij wet kunnen worden vernietigd op grond van strijd met de Grondwet, 

mett de wet of met het algemeen belang. Zodanige verordeningen kunnen worden geschorst door de 

kroonn op de wijze bij de wet te bepalen. Een uitwerking van dit artikel is voor Nederlands-Indië te 

vindenn in artikel 99 IS. Artikel 99 lid 1 IS bepaalt dat ordonnanties - regelingen van de gouverneur-

generaall  in overeenstemming met de Volksraad - wegens strijd met de Grondwet, met de wet of met het 

algemeenn belang geheel of gedeeltelijk door de kroon kunnen worden geschorst en bij de wet kunnen 

wordenn vernietigd, en werkt in zijn overige negen leden de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid 

naderr uit. Zo bepaalt artikel 99 lid 2 IS dat de schorsing van een ordonnantie door de kroon wordt 

bevolenn bij een met redenen omkleed, in het Staatsblad van Nederlands-Indië te plaatsen, besluit. 

Daarnaastt is er artikel 100 IS. Dit artikel gaat over schorsing en vernietiging van regeringsverorde-

ningenn - regelingen van de gouverneur-generaal alleen - en luidt voor zover van belang als volgt: 

100.. De bepalingen van het vorige artikel gelden eveneens ten opzichte van regeeringsverordeningen, 
mett dien verstande, dat de vernietiging daarvan geschiedt door den Koning, den Raad van State 
gehoord,, bij een met redenen omkleed besluit (...). 

Dee kroon is met andere woorden bevoegd regeringsverordeningen op grond van strijd met de Grond-

wet,, met de wet of met het algemeen belang geheel of gedeeltelijk te schorsen en te vernietigen. 

Schorsingg vindt plaats bij een met redenen omkleed besluit, vernietiging vindt plaats bij een met 

redenenn omkleed besluit waarop de Raad van State is gehoord. 
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Artikell  100 IS is bekritiseerd om zijn onzorgvuldige formulering,286 maar ook en vooral omdat het in 

strijdd zou zijn met artikel 62 Gw 1922. Om de juistheid van deze laatste stelling te beoordelen moet 

eerstt worden bekeken wat in artikel 62 Gw 1922 (en in artikel 61 Gw 1922) wordt bedoeld met in 

Nederlands-Indiëë gevestigde organen. 

Tijdenss de grondwetsherziening van 1922 wordt de betekenis van 'aldaar gevestigde organen' in het 

toekomstigetoekomstige artikel 61 lid 2 Gw 1922 in de Tweede Kamer kort besproken. Enkele Kamerleden menen 

datt de uitdrukking verwijst naar centrale Nederlands-Indische organen als de gouverneur-generaal, en 

naarr decentrale organen als regentschapsraden, desaraden en gemeenschapsbesturen.2*7 De regering 

bevestigtt noch ontkent deze ruime opvatting. De betekenis van de uitdrukking 'de in het tweede lid van 

hett vorige artikel bedoelde organen' in het toekomstige artikel 62 lid 1 Gw 1922 komt in de Tweede 

Kamerr niet aan de orde. 

Inn de Eerste Kamer wordt de betekenis van beide uitdrukkingen besproken. In het voorlopig verslag 

hangenn enige leden de zojuist vermelde ruime opvatting aan over 'aldaar gevestigde organen'. Volgens 

dezee leden geldt de ruime opvatting ook voor het toekomstige artikel 62 lid 1 Gw 1922.288 In haar 

memoriee van antwoord reageert de regering hierop. Zij kan 

geenszinss toegeven, dat de wetgeving door provincies en lagere gemeenschappen in artikel 62, tweede 
lidd [= het toekomstige artikel 61 lid 2 Gw 1922], zou zijn inbegrepen en daarom ook valt onder artikel 
62bis62bis [= het toekomstige artikel 62 Gw 1922].2*9 

Tijdenss de mondelinge beraadslagingen in de Eerste Kamer spreekt de regering zich nogmaals over de 

kwestiee uit: zij bedoelt, aldus minister van binnenlandse zaken Ruys de Beerenbrouck 'met dat woord 

"organen""  alleen de centrale (...) lichamen'.290 

Vann de schrijvers over deze kwestie verzet Van Vollenhoven zich tegen de regeringsopvatting, 

voorall  uit vrees dat zij de decentralisatie in Nederlands-Indië in gevaar brengt. Ook vindt hij dat de 

interpretatiee van de regering te laat is gekomen om de wetgever te binden.291 Veel andere schrijvers 

sluitenn zich echter aan bij de regeringsopvatting, en menen op grond daarvan dat de vernietigingsbe-

voegdheidd van de wetgevende macht alleen betrekking heeft op verordeningen van centrale organen in 

Nederlands-Indië.2922 En in de Indische staatsregeling sluit ook de wetgevende macht zich aan bij de 

2866 Zie Jansen (1931), p. 84-7; Logemaan (1947), p. 104. 
2877 Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 92-3 en 97. 
2MM Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 191. 
2899 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 196. 
2900 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 215. 
2911 Zie Van Vollenhoven (1922), p. 8-9; (1922a), p. 372-3; en (1934), p. 26 en 141-2. 
2922 Zie Huart, p. 102-3; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 347; Logemann (1922), p. 648; I.A. Nederburgh 

(1927),, p. 83; Vlak, p. 38-9. 
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regeringsopvatting.. In het zesde hoofdstuk van die wet, dat gaat over gewestelijke en plaatselijke 

besturen,, wordt bepaald dat de besluiten van provinciale organen door de gouverneur-generaal kunnen 

wordenn geschorst en vernietigd, op de wijze bij ordonnantie te regelen (119 lid 8 IS), en dat de beslui-

tenn van de besturen van gedeelten van provinciën op de bij ordonnantie te regelen wijze kunnen worden 

geschorstt of vernietigd (121 lid S IS). 

Nuu gebleken is dat de term 'organen' verwijst naar centrale organen, moet worden bekeken naar welke 

centralee organen artikel 62 Gw 1922 verwijst, en in het verlengde daarvan welke soorten regelingen bij 

wett kunnen worden vernietigd. Met het oog op de Indische staatsinrichting, met name de artikelen 81, 

822 en 95 IS, wordt meestal aangenomen dat de centrale organen waarom het gaat de gouverneur-

generaall  en de Volksraad zijn, en dat de regelingen die bij wet vernietigd kunnen worden de ordonnan-

tiee en de regeringsverordening zijn.293 

Opp grond hiervan zijn bijna alle schrijvers zijn het erover eens dat artikel 100 IS in strijd is met 

artikell  62 Gw 1922. Zo stelt Logemann in 1922 dat artikel 63 van het ontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt van 1854 (= artikel 100 IS), dat de vernietiging van regeringsverordeningen 

opdraagtt aan de kroon, 'in strijd met de grondwet' is: dit ontwerp telt immers 'in artikel 59 [95 IS] de 

regeeringsverordeningg onder de algemeene verordeningen'.294 Volgens Huart kunnen ordonnanties en 

regeringsverordeningenn 'alleen door den wetgever in het moederland vernietigd (...) worden', zodat 

artikell  63 van het ontwerp in strijd is met de Grondwet293 

Laterr is het meestal niet anders: volgens Nederburgh 'kan men (...) betwijfelen of de Grondwet, 

waarr zij naast het vernietigingsrecht der Ned. Wetgevende Macht, het recht des Konings tot schorsen 

vermeldt,, wel toelaat dat ook vernietiging aan den Koning worde toegestaan'.296 De wet heeft zich bij 

hett vaststellen van artikel 100 IS onvoldoende rekenschap gegeven 'dat regeeringsverordeningen, door 

haarr zelve onder de algemeen verordeningen gerangschikt, ook vallen onder art. 62 Grw'.297 Kleintjes 

enn Westra vinden ook dat er strijd is met de Grondwet, zij wijzen er daarnaast op dat artikel 100 IS 

vanwegee het toetsingsverbod toch toepassing zal moeten vinden.298 

Dee opvatting dat er geen strijd is met de Grondwet wordt maar zelden aangehangen. De schrijver 

vann een recensie uit 1927 over de eerste druk van Westra's De Nederlandsch-Indische staatsregeling 

ontkentt de strijd met de Grondwet. Artikel 62 Gw 1922 bepaalt namelijk: 

2933 Vergelijk Huart, p. 107; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 369-71; LA. Nederburgh (1927), p. 153-5; Vlak, 
p.. 38; Westra (1934), p. 79. 

2944 Logemann (1922), p. 648. 
2955 Huart (1925), p. 107. 
2966 LA. Nederburgh (1927), p. 154-5. 
2977 LA. Nederburgh (1927), p. 155. 
2911 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 371; Westra (1934), p. 79. 
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dee verordeningen der in Ned.-Indiè" gevestigde organen "kunnen bij de wet vernietigd worden", dit is 
duss facultatief, er staat niet ilworden vernietigd" en nu is daarna bij de wet (staatsregeling) nader 
geregeldd dat ordonnanties bij een wet en regeeringsverordeningen door den Koning worden 
vernietigd.299 9 

Enn in 1947 stelt Logemann, anders dan in 1922, dat artikel 100 IS niet in strijd is met artikel 64 Gw 

19466 (= 62 Gw 1922). Zijn redenering luidt als volgt. Tijdens de grondwetsherziening van 1922 is 

beoogdd te onderscheiden tussen wetgeving en bestuur, die - aldus de memorie van toelichting bij de 

herzieningsvoorstellenn - voorheen beide waren begrepen onder het 'opperbestuur' in artikel 59 Gw 

1848.3000 De stof is daarop dusdanig verdeeld 'dat 62 [= 60 Gw 1922] zou handelen over "bestuur" en 

633 [=61 Gw 1922] over "wetgeving"'. Hoewel het uit het gebruik van de termen 'bestuur' en 'wetge-

ving'' in de memorie niet valt af te leiden, is dit altijd zo uitgelegd dat artikel 60 Gw 1922 handelt over 

dee functie bestuur en dat artikel 61 Gw 1922 handelt over de functie wetgeving. In deze opvatting 

echterr kunnen onder de competentie van de Nederlandse wetgevende macht in artikel 61 Gw 1922 niet 

meerr vallen die wetten in formele zin die geen regeling inhouden, en deze wetten kunnen evenmin 

onderr artikel 60 Gw 1922 vallen. Logemann meent daarom 'dat de beide artikelen veeleer een schei-

dingg brengen tussen de bevoegdheden van de ambtencomplexen n.1. van de regering (62) [= 60 Gw 

1922]]  en de wetgevers voor Indië (63) [= 61 Gw 1922]'.301 Bij deze interpretatie wordt het volgens hem 

volkomenn duidelijk dat voor Nederlands-Indië 

dee a.m.v.b. in de rij der wetgevers staat en niet is een verordening der administratie (...). Met de r.v. is 
datt daarentegen wel het geval; dit behoort onder grw. 62, het algemeen bestuur van den G.G. en dus 
niett onder grw. 63.2 en daarom ook niet onder grw. 64 [= 62 Gw 1922]. Vandaar dat m.i. ongegrond 
zijnn de bezwaren tegen (...) I.S. 100, n.1. dat het in strijd zou zijn met grw. 64 door aan den Koning en 
niett aan de wet de vernietiging van r.v. op te dragen.302 

Artikell  100 IS berust niet op artikel 62 Gw 1922 en kan er daarom niet mee in strijd zijn.303 

Kijkendd naar de twee laatstgenoemde opvattingen, lijk t die uit de recensie van Westra's boek geen hout 

tee snijden. Kleintjes heeft er namelijk op gewezen dat de betekenis van artikel 62 Gw 1922 is 'dat 

vernietigingg van de verordeningen, daar bedoeld, alleen door de wetgevende macht kan geschieden, 

niett door een andere macht'.304 De term 'kunnen' impliceert niet dat ook een ander orgaan tot vernieti-

gingg bevoegd mag worden verklaard, maar dat de wetgevende macht niet verplicht is om een verorde-

ningg die strijdt met de Grondwet, de wet of het algemeen belang te vernietigen. 

2999 De Nederlandsch-Indische staatsregeling, p. 277. 
3000 Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 8 voor de betreffende passage in de memorie van toelichting. 
3011 Logemann (1947), p. 98. 
3022 Logemann (1947), p. 99. R.v. = regeringsverordening. 
3033 Zie Logemann (1947), p. 98-9 en 104. 
3044 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 371. Mijn cursivering. 
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Logemannss opvatting, waarover waarschijnlijk lang en diep is nagedacht, is moeilijker te weerleg

gen.. Het is niet onmogelijk om de artikelen 60 en 61 Gw 1922 in zijn lijn te interpreteren, en vervol

genss te concluderen dat artikel 100 IS niet strijdt met artikel 62 Gw 1922. Toch kunnen er wel kantte

keningenn bij Logemanns argumenten worden geplaatst. Ten eerste staat er in de memorie van toelich

tingg bij de herzieningsvoorstellen dat de regering vindt 

datt zoowel wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden zoveel mogelijk 
moetenn worden gelegd in handen van in Indië zelf zetelende lichamen en overheden (...). Daarom 
wordtt voorgesteld de tegenwoordige artikelen 61 en 62 der Grondwet [Gw 1917] te vervangen door 
eenn drietal artikelen, waarbij: 
1.. onderscheiden wordt tusschen wetgeving en bestuur (thans beide begrepen onder het "opperbestuur" 
inn artikel 61 [Gw 1917]) (...).305 

Hett lijkt erop dat de eerste vermelding van 'wetgeving' en 'bestuur' wel degelijk verwijst naar de 

functiesfuncties wetgeving en bestuur, zodat het goed denkbaar is dat de tweede vermelding van beide begrip

penn ook naar die functies verwijst, en de artikelen 60 en 61 Gw 1922 wel handelen over respectievelijk 

dee functie bestuur en de functie wetgeving. 

Daarnaastt staat er in de memorie van toelichting bij het belangrijkste ontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt van 1854 over de toekomstige artikelen 99 en 100 IS onder meer het volgende: 

Art.. 62 [= 99 IS]. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 62 der Grondwet. Het regelt de schorsing en 
dee vernietiging van ordonnanties wegens strijd met de Grondwet, met de wet (...), of het met algemeen 
belangg (...). (...). 
Art.. 63 [= 100 IS]. Op overeenkomstige wijze als in het vorige artikel voor ordonnanties is bepaald, 
regeltt dit artikel de schorsing en vernietiging van regeeringsverordeningen.306 

Dezee formulering maakt het niet onwaarschijnlijk dat volgens de regering artikel 100 IS ook uitvoering 

geeftt aan artikel 62 Gw 1922. Verwacht had toch mogen worden dat als artikel 100 IS geen uitvoering 

geeftt aan dit artikel, dit feit afzonderlijk zou zijn vermeld. 

Tenn slotte kan mijns inziens worden opgemerkt dat Logemanns opvatting vreemde gevolgen heeft 

voorr de positie van de kroon en van de gouverneur-generaal. De kroon behoort in deze opvatting tot het 

ambtencomplexx regering voor Nederlands-Indië wanneer hij op grond van artikel 60 Gw 1922 het 

opperbestuurr over Nederlands-Indië, of hem voorbehouden bevoegdheden inzake het algemeenn bestuur 

overr Nederlands-Indië uitoefent Wanneer hij echter inzake de inwendige aangelegenheden van 

Nederlands-Indiëë onzelfstandige regelingen in de vorm van algemene maatregelen van bestuur vaststelt, 

behoortt de kroon tot het ambtencomplex wetgevers voor Nederlands-Indië. De gouverneur-generaal 

daarentegenn behoort in deze opvatting niet alleen tot het ambtencomplex regering voor Nederlands-

Indiëë wanneer hij het algemeen bestuur over Nederlands-Indië uitoefent, maar ook wanneer hij inzake 

inwendigee aangelegenheden van Nederlands-Indië onzelfstandige regelingen in de vorm van regerings-

Heinsiuss en Brouwer, deel II, p. 8. Artikel 61 Gw 1917 is gelijkluidend aan artikel 59 Gw 1848. 
Heinsiuss en Brouwer, deell IV, p. 41-2. 
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verordeningenn vaststelt 

Hett valt niet goed in te zien waarom het ene orgaan als vaststeller van onzelfstandige regelingen 

behoortt tot de 'wetgevers', en het andere orgaan als vaststeller van onzelfstandige regelingen behoort 

tottot het 'bestuur' voor Nederlands-Indië. Het lijk t meer voor de hand te liggen om beide in deze te zien 

alss regelgevers, mede gezien het feit dat de bevoegdheid van de gouverneur-generaal om regeringsver-

ordeningenn vast te stellen is geplaatst het hoofdstuk Van de wetgeving van de Indische staatsregeling 

(811 IS), en gezien het feit dat de regeringverordening net als de wet, de algemene maatregel van bestuur 

enn de ordonnantie in dat hoofdstuk wordt gerekend tot de algemene verordeningen (95 IS). In dat geval 

valtt de regeringsverordening wel degelijk onder artikel 61 lid 2 Gw 1922, en dus ook onder 62 Gw 

19222 en is artikel 100 IS wel in strijd met artikel 62 Gw 1922. 

AlAl  met al moet worden geconcludeerd dat Logemanns opvatting niet ondubbelzinnig volgt uit de 

wetsgeschiedenis,, en strijd van artikel 100 IS met artikel 62 Gw 1922 alleen weet te voorkomen met 

behulpp van een enigszins gekunstelde opvatting van de positie van de gouverneur-generaal als vaststel-

lerr van regeringsverordeningen. 

Opp grond van het bovenstaande mag worden aangenomen dat het zeer waarschijnlijk is dat met de 

uitdrukkingg 'verordeningen, vastgesteld door in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde organen' 

inn artikel 62 lid 1 Gw ook wordt verwezen naar regeringsverordeningen. Dit betekent dat regeringsver-

ordeningenn alleen bij wet kunnen worden vernietigd en dat artikel 100 IS, dat de kroon de bevoegdheid 

geeftt regeringsverordeningen te vernietigen, in strijd is met de Grondwet. Overigens is van dit vernie-

tingingsrechtt in ieder geval tot 1940 nooit gebruik gemaakt.307 

b.b. De ordonnantiegever 

Inn het onderstaande zal aandacht worden besteed aan discussies over de samenstelling van de Volksraad 

-- in het bijzonder over de 'inheemse meerderheid' - en over het College van gedelegeerden. 

b.b. 1 De Volksraad en de inheemse meerderheid 

Bijj  de bespreking van discussies over de inheemse meerderheid moeten twee dingen worden bedacht. 

Inn de eerste plaats is de term inheemse of inlandse 'meerderheid', die door tijdgenoten veelvuldig wordt 

gebruikt,gebruikt, minder gelukkig. Dee discussies gaan namelijk over de vraag of de Volksraad 25 of 30 inheem-

see leden moet hebben. Nu is hiervoor gebleken dat de Volksraad 61 leden heeft, zodat zelfs bij een 

inheemss ledental van 30 er geen inheemse meerderheid in de Volksraad is. Er zou pas een inheemse 

meerderheidd zijn als ook de door de kroon benoemde voorzitter van de Volksraad inheems was, en dat 

3077 Zie Schrieke (1940), p. 28. 
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iss nooit zo geweest30* In de tweede plaats wordt met de beschrijving van deze discussies getreden 

buitenn het zuiver staatsrechtelijke: de discussies gaan in feite over de rijpheid van de inheemsen om een 

'meerderheid'' in de Volksraad in te nemen, en over de gevolgen van een inheemse 'meerderheid' voor 

hett Nederlandse gezag in Nederlands-Indiê. Ze zijn als zodanig illustratief voor bekende preoccupaties 

inn het Nederlandse denken over de koloniën. 

** Fase 1: de totstandkoming van artikel 55 IS 

Inn april 1923 biedt de Indische regering de Volksraad een schema aan over de nieuwe wijze van 

samenstellingg van de Volksraad. Het schema bevat het voorstel dat van de Volksraadleden er, ongeacht 

hett lid tevens voorzitter, 30 tot de inheemse onderdanen - niet-Nederlanders, 25 tot de onderdanen-

Nederlanders,, en vijf tot de uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders zullen behoren. De regering stelt 

datt zij met het uit handen geven van een Nederlandse meerderheid in de Volksraad wil aantonen dat zij 

'slechtss Nederlandsche leiding en geen overheersching' in Nederlands-Indiê1 wenst.309 In juli 1923 

neemtt de Volksraad het schema aan. Minister De GraafT brengt daarop bij zijn memorie van antwoord 

vann 10 mei 1924 veranderingen aan in het in september 1923 bij de Tweede Kamer ingediende eerste 

wetsontwerpp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854. De veranderingen sluiten in hoofd

zaakk aan bij het schema. Artikel 20b van het wetsontwerp bepaalt dat van de Volksraadleden er 30 tot 

dee inheemse onderdanen - niet-Nederlanders, ten minste 25 tot de onderdanen-Nederlanders, en ten 

hoogstee vijf tot de uitheemse onderdanen - niet-Nederlanders behoren.310 

Overr dit artikel stelt De GraafT in de memorie van antwoord dat de bedoeling van de grondwetsher

zieningg van 1922 was om de in Nederlands-Indiè" gevestigde bevolking een zo groot mogelijke invloed 

opp en aandeel in de samenstelling van de in Nederlands-Indiê" gevestigde lichamen en overheden te 

geven.. Het zou in strijd zijn met deze bedoeling 

indienn de invloed van het inheemsche element in den Volksraad werd verminderd. Wijziging van de 
getalsverhoudingg tusschen het inheemsche en het Nederlandsche element ten ongunste van het eerstge
noemdee acht de ondergeteekende derhalve uitgesloten. Waar nu in den in 1921 ge vormden Volksraad 
hett aantal door inheemschen ingenomen zetels reeds de helft bereikte (...) kan bij de vaststelling van 
nieuwee regelen voor de samenstelling van den Raad aan het inheemsche element bezwaarlijk minder 
dann de helft van het aantal zetels (die van den Voorzitter niet medegerekend) worden toegewezen. (...) 
Datt indien slechts 5/12 deel der Volksraadsleden Nederlanders zijn, het aantal door deze bevolkings
groepp veel te gering is met het oog op de positie, die zij in Indie inneemt, moge in zekeren zin zijn 
staandee te houden, de invloed, die daarnaast aan het Nederlandsche gezag is voorbehouden en in het 
belangg ook van een krachtige ontwikkeling van het land aan dat gezag voorbehouden moet blijven, 
legtt ten slotte in dezen meer gewicht in de schaal dan een geringe numerieke meerderheid in den 
Volksraadd van het Nederlandsche element (...).311 

*•• Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 241; LA. Nederburgh (1928), p. 18; en Schumann (1927), p. 97. 
3099 W.H. van Helsdingen (1926), p. 103. 
3100 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 143-7 en 169, en W.H. van Helsdingen (1926), p. 26-7 en 102-3. 
3111 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 143-4. 
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Eenn inheemse meerderheid in de Volksraad is kortom in overeenstemming met de bedoeling van de 

grondwetsherziening,, en niet gevaarlijk voor de invloed van het Nederlandse gezag in Nederlands-

Indië,, een invloed die tot nader order in het belang van dat land moet voortduren. 

Bijj  de behandeling van het schema in de Volksraad ontmoet het voorstel om de helft van het aantal 

zetelss voor de inheemse groep te bestemmen weinig tegenkanting. Buiten de Volksraad worden wel 

enigee bezwaren gemaakt tegen het voorstel. Zo is Stibbe negatief over het voorstel omdat het te weinig 

rekeningg houdt met het feit dat de leiding op bestuurlijk, economisch en intellectueel terrein over 

Nederlands-Indiëë nog steeds bijna volledig in handen is van de kleine Nederlandse bevolkingsgroep 

aldaar.. En hij vervolgt: 

Zoolangg Indiö voor zijn economisch leven nog geheel afhankelijk is van Europeesche technische en 
anderee kennis, kapitaal en ondernemingsgeest, zoolang het nog uitsluitend het Nederlandsch gezag is, 
datt den band vormt om en tusschen de losse brokken, waaruit Indiê" bestaat, de Staatseenheid Indie*  dus 
uitsluitendd het product is van het Nederlandsch gezag en Indie voor zijn beteekenis naar binnen en 
naarr buiten nog geheel aangewezen is op de actie van het Nederlandsche element, zoolang de econo-
mischee praestaties van het Irüandsche element, van wereldstandpunt bezien, zich blijven bewegen om 
hett nulpunt en de staatkundige in hoofdzaak in negatieve (afbrekende) richting, zoolang schijnt een 
numeriekk overwicht van Inlanders in Indies vertegenwoordigend lichaam al heel weinig te rijmen met 
dee eisenen der billijkheid en die van het economisch en staatkundig belang van het land.312 

Stibbee denkt 'dat de volkskracht, die voor economische en maatschappelijke scheppingen noodig is, bij 

denn Indonesiër vooralsnog ontbreekt', en dat daarom de leiding in Nederlands-Indië 'zoo volkomen 

berustt bij een andere veel kleinere groep, waarbij die kracht wél voorhanden is'.313 De leidende Neder-

landsee positie moet weerspiegeld worden in een Nederlandse meerderheid in de Volksraad, 'wil men 

gevaarlijkee disharmonieën tusschen werkelijken maatschappelijken toestand en staatsorganisatie 

voorkomen'.314 4 

Ookk in Nederland gaan stemmen op tegen de in artikel 20b van het wetsontwerp voorgestelde 

samenstellingg van de Volksraad. Moresco acht het medewerken van de Volksraad aan de veelomvatten-

dee en ingewikkelde regelgeving voor Nederlands-Indië vrijwel tot mislukken gedoemd 'als men de 

verantwoordelijkheidd voor de besluiten van den Volksraad reeds dadelijk uitsluitend legt op de schou-

derss van het politiek minst ervaren [= inheemse] deel der leden'.315 Hij vindt dat 'een harmonische 

samenwerkingg tusschen regeerende en controleerende elementen (...) beter verzekerd zou zijn als ook in 

beiderr samenstelling een zekere harmonie werd gebracht, of althans de verschillen niet zoo tot het 

uiterstee werden opgevoerd als in het voorstel geschiedt'.316 Een Nederlandse Indische regering vereist 

3122 Stibbe (1924), p. 245-6. 
3133 Stibbe (1924), p. 247. 
3,44 Stibbe (1924), p. 248. 
3155 Moresco (1924), p. 52. 
3166 Moresco (1924), p. 53. 

484 4 



eenn in hoofdzaak Nederlandse Volksraad om de regeerbaarheid van Nederlands-Indië te verzekeren. 

Verderr kan gewezen worden op Gerretson. Deze richt zijn pijlen niet specifiek op artikel 20b van 

hett wetsontwerp. Hij gelooft dat elke ongekunstelde regeling van het kiesrecht voor de Volksraad in 

zeerr korte tijd zal leiden tot een inheemse meerderheid in de Volksraad. Hierdoor zal de positie van het 

centralee Nederlandse gezag onhoudbaar worden. De Volksraad zal daarna een instrument blijken van 

onderdrukkingg van Java over de andere eilanden van de archipel, hetgeen moet leiden tot het uiteenval-

lenn van Indie" als staatkundige eenheid.317 

Inn het kort komen de bezwaren van bovenstaande schrijvers tegen een inheemse 'meerderheid' dus op 

hett volgende neer: de Nederlanders in Nederlands-Indië hebben gezien hun leidende positie en in het 

belangg van het land recht op een meerderheid in de Volksraad; de inheemse bevolking is niet rijp om 

eenn meerderheid in de Volksraad te krijgen; en een inheemse meerderheid zal het Nederlandse gezag 

onhoudbaarr maken en op waarschijnlijk niet al te lange termijn leiden tot het uit elkaar vallen van 

Nederlands-Indiëë als staatkundige eenheid. Vooral het eerste bezwaar, verwoord door Stibbe, vindt een 

gewilligg oor bij enkele Tweede-Kamerleden. Dit blijkt uit de amendementen-Feber c.s..3'8 

Opp 18 februari 1925 dienen zes Tweede-Kamerleden onder leiding van Feber amendementen in die 

hett volgende behelzen: vermelding in de Indische staatsregeling van koninklijke bevelen aan de 

gouverneur-generaall  - het wetsontwerp noemde ze niet -, handhaving van de Nederlandse meerderheid 

inn de Volksraad, en het vervallen van de Wetgevende raad (het latere College van Gedelegeerden).319 Er 

volgt,, zo wordt algemeen aangenomen, overleg tussen minister De Graaff en de groep-Feber, waarbij 

eenn compromis wordt gesloten. De minister geeft zijn verzet op tegen de vermelding van koninklijke 

bevelenn in de Indische staatsregeling en tegen een groter zetelaantal voor onderdanen-Nederlanders in 

dee Volksraad, in ruil waarvoor de groep-Feber de bezwaren tegen de Wetgevende raad laat vallen.320 

Dee amendementen worden op 25 februari 1925 ingetrokken en vervangen door een reeks gewijzigde 

amendementen-Feberr c.s., behelzende: 

-- vermelding van koninklijke bevelen in de Indische staatsregeling - een dag later veranderen de indieners de 

termm 'bevelen' overigens in 'aanwijzingen'; 

-- toekenning in de Volksraad van 30 zetels voor onderdanen-Nederlanders, van ten minste 25 zetels voor 

inheemsee onderdanen - niet-Nederlanders, en van ten hoogste vijf en ten minste drie zetels voor uitheemse 

3177 Zie Gerretson (1925), p. 145. 
3188 De indieners van deze amendementen van 18 en 25 februari 1925 zijn naast de heer Feber, de heren Van 

Boetzelaerr van Dubbeldam, Gerritzen, Van Vuuren, Rutgers van Rozenburg en Van Rijckevorsel. Zij vormen de 
leidendee figuren van 'een combinatie van liberalen en leden van rechterzijde' (Oud (1968), deel II, p. 251). 

3,99 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 235-7 voor de tekst van de amendementen. 
3200 Zie Oud (1968), deel n, p. 252. Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 267-8 en Oud (1968), deel II, p. 252 zijn 

negatieff  over dit 'achterkamertjesoverleg'. Daarentegen ziet I. Samkalden (1938), p. 61 er 'niets laakbaars' in: hij 
wijstt erop dat het al eerder is voorgekomen dat met een minister onderhandse besprekingen zijn gevoerd. 
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onderdanenn - niet-Nederlanders; 

-- handhaving van de Wetgevende raad, onder de naam College van gedelegeerden.321 

Tijdenss de behandeling van de gewijzigde amendementen verdedigt Feber het voorstel over de samen-

stellingg van de Volksraad door, met enige reserve, te verwijzen naar Stibbe's opvatting dat de leidende 

positiee van Nederland in Nederlands-Indië een Nederlandse meerderheid vereist.322 Minister De Graaff 

handhaaftt het regeringsvoorstel over de samenstelling van de Volksraad, maar erkent dat valt te pleiten 

voorr Febers standpunt. De Tweede Kamer neemt de gewijzigde amendementen daarop aan.323 De 

ministerr wordt in de Eerste Kamer bekritiseerd voor zijn zwakke verdediging van de regeringsvoorstel-

lenn over de samenstelling van de Volksraad, maar gevolgen heeft dit niet, zodat de door Feber c.s. 

voorgesteldee samenstelling van de Volksraad wordt vastgelegd in artikel 55 IS.324 

**  Fase 2: de wijziging van artikel 55 IS 

Dee aanneming van de amendementen-Feber c.s. roept veel protesten op. Verschillende Volksraadleden, 

maarr ook leden van de Staten-Generaal en de nieuwe minister van koloniën Koningsberger spreken hun 

teleurstellingg over de aanneming uit. Dit leidt ertoe dat gouverneur-generaal De Graeff, na overleg met 

ministerr Koningsberger,323 de Volksraad op 9 juli 1927 een wetsontwerp voorlegt dat onder meer strekt 

tott wijziging van de bepalingen in artikel 55 IS over de samenstelling van de Volksraad. Voorgesteld 

wordtt dat van de leden er 30 tot de inheemse onderdanen - niet-Nederlanders, ten minste 25 tot de 

onderdanen-Nederlanderss en ten hoogste vij f en ten minste drie tot de uitheemse onderdanen - niet-

Nederlanderss zullen behoren. 

Hett wetsontwerp roept veel reacties op. Sommige schrijvers zijn positief. Zo gelooft Noë dat als het 

wordtt aangenomen Nederland 'een beperkte, maar reëele machf heeft overgedragen 'aan de inheem-

schee groep. Met die macht (...) moet de verantwoordelijkheid en het juiste inzicht komen'.326 De 

invoeringg van een inheemse 'meerderheid' dient zo de opleiding van de inheemse bevolking tot 

medewerkingg aan zelfbestuur van Nederlands-Indië. 

Anderee schrijvers zijn negatiever, met gebruikmaking van al bekende argumenten. Zo stelt Feber dat 

dee inheemse meerderheid in de Volksraad er pas kan komen als ze steunt 'op werkelijkheden, op een 

3211 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 239-41 voor de tekst van de amendementen. Zie Heinsius en 
Brouwer,, deel IV, p. 436 voor de wijziging van 'bevelen' in 'aanwijzingen'. 

3222 Zie S. de Graaff (1938), p. 352-4, Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 472-3. 
3233 Zie S. de Graaff (1938), p. 356-7, Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 477-9. 
3244 Zie W.H. van Helsdingen (1926), p. 102-4; Oud (1968), deel II, p. 251-4; en I. Samkalden (1938), p. 56-

611 voor uitgebreidere weergaven van de behandeling van de amendementen-Feber c.s. in de Staten-Generaal. 
3255 Zie Van der Wal (1964-1965), deel H, p. 1. 
3266 No6 (1927), p. 590. 

486 6 



werkelijkee geschiktheid voor medezeggenschap in 's Lands bestel, op een werkelijk domineerende 

functiee in de samenleving - en niet op louter politieke leuzen en onberaden eisenen'.327 Feuilletau de 

Bruynn acht de tijd niet rijp voor een inheemse meerderheid, omdat het ontwakend nationalisme in 

Nederlands-Indiëë voorlopig nog een krachtige Nederlandse leiding behoeft, die met een dergelijke 

meerderheidd niet kan worden gegarandeerd.12*  En Moresco stelt als voorheen dat een inheemse meer-

derheidd de regeerbaarheid van Nederlands-Indië in gevaar zou brengen.329 

Inn de Volksraad worden tegen het ontwerp verschillende bezwaren aangevoerd. Zo wordt een 

formeell  bezwaar gemaakt: het wetsontwerp is niet uitgegaan van Nederland, maar in Nederlands-Indië 

inn overleg met de minister vastgesteld, zonder dat de Raad van State erop is gehoord. Ook heeft men 

moeitee met de wisselvalligheid in het regeringsbeleid inzake de samenstelling van de Volksraad. Ten 

slottee wordt gewezen op de grote ontstemming onder de Europese bevolking over het ontwerp: een 

actiee onder leiding van de president van de Javasche bank heeft geleid tot een adres tegen de voorge-

steldee vergroting van het aantal inheemse leden van de Volksraad, dat door meer dan 20.000 personen 

iss ondertekend. De bezwaren en de ontstemming leven echter niet bij een meerderheid van de Volks-

raad:: het ontwerp wordt op 20 december 1927 aangenomen.330 

Hett wetsontwerp wordt in mei 1928 ingediend bij de Tweede Kamer. Voorafgaand daaraan heeft al een 

aantall  schrijvers zich positief of - en dat gebeurt vaker - negatief over het ontwerp uitgelaten, zonder 

daarbijj  nieuwe argumenten aan te dragen.331 Ook in de Tweede Kamer worden geen nieuwe argumen-

tenn aangedragen, en bij de openbare behandeling van het ontwerp in het najaar van 1928 ontkomt men, 

alduss Van Helsdingen, 'niet aan den indruk, dat de aanneming reeds te voren verzekerd was'.332 Tijdens 

dee behandeling stellen sommige Tweede-Kamerleden dat aanname de teleurstelling onder de inheemse 

bevolkingg over de amendementen-Feber c.s. zal wegnemen, anderen - waaronder Feber zelf- stellen dat 

verwerpingg van het huidige ontwerp de verhoudingen Europeanen en inheemsen geen goed zou doen.333 

Hett wetsontwerp wordt met 68 stemmen tegen 10 aangenomen. 

Tijdenss de openbare behandeling in de Eerste Kamer in april 1929 is er meer oppositie tegen het 

wetsontwerp.. De voornaamste opponent is het Eerste-Kamerlid Colijn, die zich al in 1928 in zijn 

3277 Feber, p. 354. De vooronderstelling is natuurlijk dat de genoemde werkelijkheden nog afwezig zijn. 
32**  Zie Feuilletau de Bruyn (1927), p. 233 en 256. 
3299 Zie Moresco (1927), p. 941. 
3300 Zie W.H. van Helsdingen (1930), p. 107-10; Tien jaar volksraad arbeid 1918-1928, p. 25-8; Verslag van 

dede commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 100. 
3311 Zie Schrieke (1929), p. 114 voor een voorbeeld van een positief oordeel. Zie Colijn (1928), p. 57 en 76; 

Heijtingg (1928), p. 115-9; LA. Nederburgh (1928), p. 15-20 voor voorbeelden van een negatief oordeel. 
3322 W.H. van Helsdingen (1930), p. 111. 
3333 Zie Oud (1968), deel m, p. 329-33. 
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brochuree Koloniale vraagstukken van heden en morgen tegen het ontwerp had gekeerd. Op zichzelf Iaat 

dee kwestie van de inheemse meerderheid Colijn koud. Zijn hoofdbezwaar tegen het ontwerp is dat de 

ministerr wil terugkomen op een door de Staten-Generaal genomen beslissing over de samenstelling van 

dee Volksraad, wegens ontstemming in Nederlands-Indië over die beslissing. Zó wordt de 'Nederland-

schee leiding bij het ontwikkelingsproces van Indië, die (...) onaantastbaar moet blijven (...) in het hart 

aangetast'.3344 Hij zal daarom tegenstemmen. Zijn tegenstem is niet doorslaggevend: het ontwerp wordt 

aangenomenn met 29 tegen 15 stemmen. Als gevolg hiervan telt de Volksraad vanaf 1931, als een 

nieuwee vierjaarlijkse termijn begint, 30 inheemse leden.335 

**  Het belang van de invoering van de inheemse meerderheid 

Uitt het bovenstaande blijkt dat de invoering van de inheemse 'meerderheid' veel voeten in de aarde 

heeftt gehad en veel emoties heeft opgeroepen. De vraag is of de kwestie belangrijk genoeg is geweest 

omm dit alles te rechtvaardigen. 

Voorr de beantwoording van deze vraag moet allereerst worden bedacht dat onder het stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de Grondwet van 1922 en de 

Indischee staatsregeling de bevoegdheden van de Volksraad niet ver reiken. Zoals vermeld geeft de 

Volksraadd slechts een bindend advies over ontwerp-ordonnanties. De controlerende bevoegdheden van 

dee Volksraad reiken evenmin ver: de gouverneur-generaal is niet verantwoordelijk jegens de Volksraad, 

enn er geldt geen vertrouwensregel die de Volksraad jegens de gouverneur-generaal kan toepassen (zie 

hieroverr nader paragraaf 5.2.4.4). Kies stelt daarom dat inzake 'reëele bevoegdheden (...) de nieuwe I.S. 

voorvoor den Volksraad niets meer [bracht] dan het oude R.R. aangaf: de Volksraad was en bleef in 

werkelijkheidd niet anders dan een zuiver adviseerend college'.336 Hoewel deze stelling misschien iets te 

ongenuanceerdd is, zijn de bevoegdheden van de Volksraad hoe dan ook gering, en een andere samen-

stellingg van dit orgaan doet daaraan niets toe of af. Het belang van de invoering van de inheemse 

meerderheidd ligt niet daarin dat de inheemse bevolking zo via de Volksraad een invloedrijke stem kan 

krijgenn in het regeren van Nederlands-Indië. Dat dit ook de bedoeling niet is geweest, blijkt uit een al 

weergegevenn opmerking van minister De Graaff, die het in het kader van de voorgestelde invoering van 

dee inheemse meerderheid heeft over 'de invloed, die (...) aan het Nederlandsche gezag is voorbehouden 

enn in het belang ook van een krachtige ontwikkeling van het land aan dat gezag voorbehouden moet 

blijven'.3377 De organen die de dienst uitmaken, de kroon, de Staten-Generaal en de gouverneur-generaal 

3344 Colijn (1929), p. 42. 
3355 Zie W.H. van Helsdingen (1930), p. 111-5 en Oud (1968), deel III , p. 329-39 voor uitgebreidere weerga-

venn van de behandeling van het wetsvoorstel in de Staten-Generaal. 
3366 Kies (1928), p. 53. Hij voegt er direct aan toe dat dit 'terecht' is. 
3377 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 143-4. 
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zijnn en blijven Nederlands.33* 

Omm te bepalen wat het belang van de invoering van de inheemse meerderheid dan wel is, moet in 

herinneringg worden geroepen hoe de Volksraad in paragraaf 4.3.2.3 is getypeerd. Daar is gesteld dat de 

Volksraadd in de eerste plaats is bedoeld als opleidingsinstituut voor vertegenwoordigers van de 

Nederlands-Indischee bevolking, dat hen op een toekomstige actieve rol in het regeren moet voorberei-

den.. De invoering van een inheemse meerderheid lijk t bedoeld om aan te geven dat Nederland serieus 

werkk wil maken van het opleiden van de inheemse bevolking tot het medewerken aan het regeren van 

Nederlands-Indië.. Eerder in de paragraaf weergegeven opmerkingen wijzen in die richting. Zo stelde 

ministerr De Graaff dat al in 1921 de helft van het aantal Volksraadzetels werd bezet door inheemsen en 

datt het, mede gezien de bedoeling van de grondwetsherziening van 1922 om de Nederlands-Indische 

bevolkingg zoveel mogelijk te betrekken bij in Nederlands-Indië gevestigde lichamen en overheden, 

onverdedigbaarr zou zijn om dat aantal te verminderen. En Noë stelde dat met de invoering van de 

inheemsee meerderheid de verantwoordelijkheid en het juiste inzicht bij de inheemse bevolking zou 

moetenn komen. 

AlAl  met al kan worden gesteld dat de invoering van de inheemse meerderheid geen betekenis heeft 

gehadd voor de bevoegdheidsverdeling in het staatsrecht voor Nederlands-Indië, en vooral een stap is 

geweestt in dat langetermijnproject van het (ethische) Nederlandse koloniale denken: de opleiding van 

dee Nederlands-Indische bevolking. In dit licht bezien is de invoering van de inheemse meerderheid niet 

onbelangrijk,, maar haar belang moet ook niet worden overdreven. 

Alss dan de invoering van de inheemse meerderheid niet overdreven belangrijk is, blijf t nog de vraag 

overr waarom er zo tegen is geageerd. Het antwoord daarop is door verschillende tijdgenoten gegeven. 

Zijj  wijzen erop, en uit het bovenstaande is ook gebleken, dat de protesten in de jaren 1923-1924 veel 

minderr sterk waren dan in de jaren 1927-1929, toen bijvoorbeeld in Nederlands-Indië meer dan 20.000 

mensenn een adres tegen de invoering hebben getekend. Er waren twee redenen voor de vooral van 

Europeanenn afkomstige protesten in die latere periode: de in paragraaf 5.1 genoemde communistische 

'opstanden'' van 1926 en 1927, en het volgens velen te lankmoedige, 'ethische' beleid van gouverneur-

generaall  De Graeff. Vooral door de opstanden was onder de Europese bevolking in Nederlands-Indië 

eenn uitermate conservatieve houding ontstaan, waarbij elke extra ruimte die aan de inheemse bevolking 

werdd gegeven, werd gezien als een stap naar de afgrond, naar de afscheiding namelijk van Nederlands-

Indiëë van het moederland.339 

ÏJ**  Zie ook Schumann (1927), p. 107. 
3399 Zie onder meer H. Samkalden, p. 325-6; Schumann (1927), p. 110-1; Verslag van de commissie tot 

bestudeeringbestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 100. 
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b.2b.2 Het College van gedelegeerden 

Bijj  de behandeling van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-

Indiêê is gebleken dat de bevoegdheden van de Volksraad op regelgevend terrein normaliter worden 

uitgeoefendd door het door de Volksraad uit zijn midden gekozen College van gedelegeerden. Hieronder 

wordenn achtereenvolgens behandeld de reden voor de instelling van het College van gedelegeerden, 

opiniess over het College van gedelegeerden, en de precieze verhouding op regelgevend terrein tussen 

dee Volksraad en het College van gedelegeerden. 

b.2ab.2a De reden voor de instelling van het College van gedelegeerden 

Dee instelling van het College van gedelegeerden is het gevolg van drie zaken: de taakuitbreiding van de 

Volksraadd onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling, de aard van het 

vertegenwoordigendd karakter van de Volksraad en - aldus de memorie van toelichting bij het wetsont-

werpp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854 - 'de bijzondere, van die in Westersche 

landenn afwijkende toestanden in Indie'.340 

Watt betreft de taakuitbreiding: onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en van de Indische 

staatsregelingg moet de Volksraad, anders dan voorheen, meewerken aan het vaststellen van ordonnan-

ties.. Omdat ordonnanties het hele jaar door worden vastgesteld, vereist de nieuwe taak van de Volks-

raadd een permanent aanwezig college. Dit college kan vooralsnog niet de Volksraad zelf zijn, zo stelt 

ministerr De Graaff in de zojuist aangehaalde memorie van toelichting. 

Volgenss De Graaff maken de grote afstanden en de eigenaardige samenstelling van de Indische 

maatschappijj  het moeilijk 'personen te vinden, die geschikt zijn om aan den wetgevenden arbeid een 

werkzaamm aandeel te nemen en ten allen tijde daartoe bereid zijn'. De onafgebroken werkzaamheid die 

dee behoorlijke behandeling van ordonnanties eist zou 'vooral aan hen, die buiten de hoofdplaats en hare 

onmiddellijkeonmiddellijke omgeving gevestigd zijn, geen tijd (...) overlaten voor andere werkzaamheden'. Boven-

dienn geldt voor Volksraadleden ook in het algemeen, zo blijkt uit de sinds 1918 opgedane ervaring, dat 

hett 'uiterst moeilijk is, alle zittingen bij te wonen en zich daarvoor voldoende voor te bereiden, zonder 

hunnee overige plichten en hunne particuliere belangen te verwaarlozen'. Dit zou in nog sterkere mate 

geldenn als de zittingen het gehele jaar duurden. Het gevolg hiervan zou zijn dat 'velen voor het lidmaat-

schapp zouden bedanken, wier aanwezigheid onmisbaar is om aan den Volksraad een werkelijk verte-

genwoordigendd karakter te geven, of wel in naam lid zouden zijn, zonder een werkzaam aandeel aan 

denn wetgevenden arbeid te nemen'.341 

ï400 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 25. 
3411 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 25 (alle citaten in deze alinea). De memorie van toelichting bij het aan de 

Volksraadd toegezonden voorontwerp bevat een vergelijkbare argumentatie, zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 
23. . 
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Invoeringg van een permanent zitting hebbende Volksraad zou dus funeste gevolgen hebben voor de 

Volksraad.. Ten eerste zou afbreuk worden gedaan aan het vertegenwoordigend karakter ervan - een 

karakterr dat de Volksraad draagt 'in dezen zin, dat dit lichaam had op te komen voor de belangen van 

dee bevolking, die het te behartigen had'.342 Ten tweede zou de Volksraad zijn taak bij het vaststellen 

vann ordonnanties niet naar behoren kunnen vervullen. Het merendeel van de weinige ingezetenen van 

Nederlands-Indiëë die in staat zijn tot goede belangenbehartiging van de verschillende bevolkingsgroe-

penn in de Indische samenleving en voldoende kennis hebben om mee te werken aan het vaststellen van 

ordonnanties,, zou namelijk ofwel voor de eer bedanken ofwel zelden of nooit aanwezig zijn. In geen 

vann beide gevallen zou de Volksraad zijn taken behoorlijk kunnen vervullen: hetzij omdat de Volksraad 

mett minder geschikten zou moeten worden bemenst, hetzij omdat een groot deel van de geschikten 

geenn werk kan maken van het lidmaatschap. 

Omm aan deze gevolgen te ontkomen is in het wetsontwerp een stelsel aanvaard, waarin 

'eenn door en uit den Volksraad te kiezen college (...) wordt gevormd, hetwelk, zoolang de voormelde 
bezwarenn zich nog doen gelden, als regel de taak van den Volksraad bij de vaststelling van regelingen 
vann wetgevenden aard zal vervullen'.343 

DitDit  college, waarvan de zittingen wel het gehele jaar duren, is het College van gedelegeerden - in de 

memoriee nog de Wetgevende raad geheten.344 Angst dat de bekwaamsten ook in dit college geen zitting 

zullenn willen nemen, of dat het college geen vertegenwoordigend karakter zal hebben heeft de minister 

niett De leden ervan 

zullenn door toekenning van eene behoorlijke geldelijke tegemoetkoming in staat (...) worden gesteld 
omm zich geheel aan hun werk te wijden. Als vertrouwensmannen van den Volksraad zullen zij de in dat 
lichaamm heerschende hoofdstroomingen bij den wetgevenden arbeid tot uitdrukking moeten en kunnen 
brengen.. Op deze wijze zal, zooveel als onder de bestaande omstandigheden mogelijk is, het onder de 
Indischee ingezetenen levend rechtsbewustzijn in de wet [= de ordonnantie] uiting kunnen vinden. 

Dee minister meent al met al voor een nijpend probleem een passende oplossing te hebben gevonden. 

Blijkenss de reacties op zijn oplossing zijn maar weinigen dit met hem eens. 

b.2bb.2b Opinies over het College van gedelegeerden 

Hett voorstel om een door en uit de Volksraad te kiezen college te vormen ontmoet zowel in de Volks-

raadd en de Staten-Generaal als bij vele commentatoren kritiek. In de Volksraad valt het nog mee: er zijn 

verschillendee leden die zich, zij het zonder veel enthousiasme, kunnen vinden in het motief voor de 

instellingg van de Wetgevende raad. Zo stelt het Volksraadlid s'Jacob tijdens de mondelinge beraadsla-

5422 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 236. 
3433 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 26. 
3444 Bij de bespreking van de inheemse meerderheid is gebleken dat de term 'College van gedelegeerden' later, 

inn februari 1925, is geïntroduceerd, tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer. 
3455 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 26. 
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gingenn over het voorontwerp van wet dat men niet kan ontkomen 

aann de hinderpaal, die de maatschappelijke omstandigheden hier aan een voortdurende zitting van den 
Volksraadd in den weg leggen. De door het wetsvoorstel aangegeven oplossing (...) komt mij daarom, 
hoewell  niet in zich zelf, dan toch door de noodwendigheid gerechtvaardigd voor.346 

Hett afwijzen van de Wetgevende raad, zo merkt hetzelfde lid later tijdens de mondelinge beraadsla-

gingenn op, voldoet dan ook niet.347 Andere leden, zoals de heren Ten Berge, Burer en Bergmeijer, 

makenn soortgelijke opmerkingen ter ondersteuning van de instelling van de Wetgevende raad.348 

Dee Volksraad kent echter minstens zoveel tegenstanders van de Wetgevende raad. Zij zetten 

vraagtekenss bij het motief voor de instelling: het is volgens hen mogelijk voldoende geschikte leden te 

vindenn voor een permanent zitting hebbende Volksraad. Ook vrezen zij dat de Wetgevende raad de 

Volksraadd op de achtergrond zal dringen, dat de Wetgevende raad te ver van de bevolking af zal staan 

enn dat de Wetgevende raad onder invloed van de Indische regering zal komen te staan.349 

Dezee bezwaren ten spijt, gaat de Volksraad akkoord met de instelling, al is daar de aanname van het 

amendement-Engelenbergg c.s. voor nodig.350 Het in de Volksraad besproken voorontwerp bepaalde dat 

dee Wetgevende raad meewerkt aan het vaststellen van ordonnanties, tenzij de Wetgevende raad beslist 

datt een zaak door de Volksraad zelf zal worden behandeld. Het amendement, dat sterk lijk t op het latere 

artikell  80 IS, bepaalt dat de Wetgevende raad meewerkt aan het vaststellen van ordonnanties, tenzij de 

Volksraadd zich de behandeling van een ontwerp heeft voorbehouden. Niet de Wetgevende raad, maar 

dee Volksraad bepaalt dus welke ontwerp-ordonnanties de Volksraad zelf zal behandelen.331 

Dee wijziging die het amendement aanbrengt in de verhouding tussen de Volksraad en de Wetgeven-

dee raad, wordt opgenomen in het wetsontwerp dat naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Baten doet 

ditt niet. Vrijwel alle Tweede-Kamerleden zijn tegen de instelling van de Wetgevende raad. De voor-

naamstee bezwaren zijn vergelijkbaar met in de Volksraad genoemde bezwaren: er zijn genoeg geschikte 

ledenn te vinden voor een permanent zitting hebbende Volksraad; de Wetgevende raad zal de Volksraad 

opp de achtergrond dringen, te ver van de bevolking afstaan en onder invloed van de Indische regering 

komenn te staan.352 Men is zo negatief dat minister De Graaf tijdens de mondelinge behandeling ver-

3466 Heinsius en Brouwer, deel III , p. 292-3. 
3477 Zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 599. 
3488 Zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 330-2, 336-7 en 345-9. 
3499 Zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 278-83 en 368-71 voor redevoeringen van de heren Abdul Rivai en 

Cramer,, waarin de meeste van deze bezwaren worden genoemd. 
3300 Zie Heinsius en Brouwer, deel III , p. 240-1 en 802 voor de tekst van dit amendement. 
3511 Zie Van Helsdingen (1926), p. 40-57; Logemann (1924), p. 57-63; en I. Samkalden (1938), p. 33-47 voor 

uitgebreideree weergaven van de discussies in de Volksraad over de instelling van de Wetgevende raad. 
3522 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 120-5, 260-2, 269-70 en 313-4 voor het voorlopig verslag en 

redevoeringenn van de heren Scheurer, Albania en Oud, waarin de meeste van deze bezwaren worden genoemd. 
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zuchtt enigszins het gevoel te hebben 'van iemand, die midden in de arena wordt geworpen'.353 Toch 

krijgtt hij de Wetgevende raad ingevoerd, door te benadrukken dat dit orgaan op termijn zal verdwijnen 

enn dat de Volksraad het voornaamste orgaan zal blijven,334 en vooral door concessies te doen aan het 

koloniaall behoudender deel van de Tweede Kamer. Zoals bij de bespreking van de inheemse meerder

heidd is gebleken, accepteert De Graaf de opname in het wetsontwerp van 'aanwijzingen' van de kroon 

aann de gouverneur-generaal en van een groter zetelaantal in de Volksraad voor onderdanen-Nederlan

ders,, in ruil voor het behoud van de Wetgevende raad, herdoopt tot het College van gedelegeerden.3" 

Eenn meerderheid van de Tweede Kamer gaat daarop akkoord met de instelling van het College. In de 

Eerstee Kamer komt het College niet meer in gevaar, ondanks ook daar gevoelde bezwaren ertegen.3" 

Onderr commentatoren wordt het voorstel om een door en uit de Volksraad te kiezen college in te 

stellenn over het algemeen niet met instemming begroet. Een uitzondering is Beschouwer, die - enkele 

kanttekeningenn daargelaten - zeer positiefis over het voorstel, en een argument geeft voor de instelling 

vann de Wetgevende raad dat in de redenering van minister De GraarT hoogstens impliciet aanwezig is. 

Dee instelling zal volgens Beschouwer 'een waarlijk populairen Volksraad' scheppen die in staat zal zijn 

'zichh een plaats te veroveren in de hoofden en harten van hen, voor wier belangen zij opkomen'.3" De e 

Volksraadd zal namelijk slechts korte periodes bijeen zijn, daarbuiten laat hij 

eenn evenredige samengestelde wacht achter, waarmede de Regeering en de overige leden [van de 
Volksraad]] in geregelde verbinding zullen blijven, terwijl deze laatste hun maatschappelijke taak (...) 
weerr opvatten om zoodoende de levende knooppunten te vormen van het contact tuschen [sic] verte
genwoordigingg en vertegenwoordigden.351 

Dee instelling van de Wetgevende raad, die de Volksraadleden die er geen zitting in hebben tot ware 

volksvertegenwoordigerss zal maken, is daarmee 'een ware trouvaille'.359 

Relatievee uitzonderingen zijn daarnaast Logemann, Stibbe en Cohen Stuart. De eerste twee zien, net 

alss hierboven aangehaalde Volksraadleden, de instelling van de Wetgevende raad als door noodzaak 

gerechtvaardigd.3600 En Cohen Stuart wil in 1927, als het College van gedelegeerden voor het eerst 

daadwerkelijkk bijeen komt, het College het voordeel van de twijfel geven: de 'ervaring zal moeten 

3533 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 390. 
3544 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 391-2 en 463. 
3,55 De naamswijziging beoogde volgens de indieners van de gewijzigde amendementen-Feber c.s. de verhou

dingg tussen het college en de Volksraad juister te doen uitkomen, en geen grond te geven voor de mening dat het 
meewerkenn aan het vaststellen van ordonnanties niet zou behoren tot de werkkring van de Volksraad. Zie 
Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 240. 

ï5** Zie Oud (1968), deel II, p. 242-59 en I. Samkalden (1938), p. 47-63 voor uitgebreidere weergaves van de 
discussiess in de Staten-Generaal over de instelling van het College. 

3577 Beschouwer, p. 50. 
3S** Beschouwer, p. 50. 
3599 Beschouwer, p. 51. 
3600 Zie Logemann (1922), p. 654; Stibbe (1924), p. 236-8. 
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leeren,, hoe het (...) voldoet'.361 

Veell anderen zijn negatief over de Wetgevende raad. De schrijvers van de Memorie-Oppenheim -

waaronderr Carpentier Alting, Kleintjes en Van Vollenhoven - zien de instelling als een 'kunstmatige 

solutie'.3622 Volgens Het Comité "Nieuw-Indië"  is het oogmerk ervan 'den Volksraad naar de tweede 

plaatss te schuiven'.363 Ook Kleintjes meent dat de Volksraad op de achtergrond zal worden gedrongen; 

verderr zal de Wetgevende raad een technisch-juridisch en geen vertegenwoordigend karakter hebben.364 

Treubb en Hulshoff Pol denken eveneens dat de Wetgevende raad geen vertegenwoordigend karakter zal 

dragen.3633 En volgens Carpentier Alting is de instelling van de Wetgevende raad 'zoo al niet in strijd 

mett de letter der Grondwet, zonder eenigen twijfel met haren geest in strijd'.366 Immers, dat de Volks

raadd 'verlaagd wordt tot, hoofdzakelijk, kiescollege voor het werkelijk medewetgevend lichaam, is 

zekerr nimmer voorzien noch bedoeld'.367 

Uitt bovenstaande meningen, die dateren uit de periode 1922-1927, blijkt dat het plan tot instelling van 

hett College van gedelegeerden over het algemeen negatief wordt ontvangen. In later jaren, als er 

praktischee ervaring is opgedaan met het College van gedelegeerden, komt er iets meer waardering voor 

hett College. Dit betekent niet dat de kritiek op het College verstomt. Zo neemt de Volksraad in maart 

19322 een motie-De Hoog aan, waarin wordt verzocht om de instelling van een Volksraadcommissie die 

dee mogelijkheid moet bestuderen 'van een herziening der samenstelling dan wel opheffing van het 

college'.3688 In 1930 en in 1933 gaan in de Tweede Kamer stemmen op om het College van gedelegeer

denn af te schaffen, omdat het weinig nut heeft.369 In 1929 noemt Schrieke de instelling van het College 

vann gedelegeerden een 'weinig te waardeeren' nieuwigheid.370 En in 1932 stelt Kleintjes dat het 

Collegee in strijd is met de geest van de Grondwet: aan 'een technisch wetgevingscomité, zoals het 

collegee van gedelegeerden in werkelijkheid is, heeft men bij de jongste grondwetsherziening, noch in 

dee Tweede noch in de Eerste Kamer gedacht'.371 

Daartegenoverr staan echter, meer dan voorheen, positieve geluiden. In 1927 neemt de Volksraad een 

Cohenn Stuart (1927), p. 35. 
Oppenheimm (1923), p. 26. 
HetHet Comité "Nieuw-Indië",  p. 4. 
Kleintjess (1923), p. 152-3. 
Treub,, p. 67-71; J. Hulshoff Pol, p. 19-23. 
J.H.. Carpentier Alting (1924-1925), p. 270. 
J.H.. Carpentier Alting (1924-1925), p. 271. 
I.. Samkalden (1938), p. 104. 
Ziee I. Samkalden (1938), p. 108 en 167. 
Schriekee (1929), p. 119. 
Kleintjess (1932-1933), deel I, p. 268. 
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motie-Meyerr Ranneft c.s. aan, waarin wordt gewezen op de noodzaak van een beperkte zittingstijd van 

dee Volksraad: dit orgaan kan zijn taak alleen goed vervullen als er ook mensen zitting in hebben die 

hunn volle eigen werkkring staan en deelnemen aan het volle maatschappelijke leven.372 In 1933 komt de 

naarr aanleiding van de motie-De Hoog ingestelde Volksraadcommissie tot de conclusie 'dat opheffing 

enn zelfs belangrijke wijziging van het College van Gedelegeerden geen, uitbreiding van de bevoegdhe-

denn van dit College wel aanbeveling zou verdienen'.373 En in 1935 verklaart hetzelfde Volksraadlid De 

Hoogg dat is gebleken dat het College van gedelegeerden voorziet in een noodzakelijke behoefte.374 

Ookk onder schrijvers zijn later positievere geluiden te horen. Zo stelt Westra in 1934 dat de instel-

lingg van het College van gedelegeerden geenszins te betreuren valt, 'allerminst uit een oogpunt van 

spoedigee afdoening van zaken'.375 In 1938 stelt de oud-voorzitter van de Volksraad Meyer Ranneft, in 

eenn speciaal nummer van Koloniale studiën, uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan 

vann de Volksraad, dat het College niet in de plaats is gekomen van de Volksraad, maar de Volksraad 

heeftt verstevigd: 

Hett gedelegeerd deel der leden kreeg gelegenheid om zich geheel aan de politiek te wijden, het 
grootere,, andere deel kon als Volksraadlid toch in het gewone leven blijven staan. Dat versterkte 's 
Raadss positie tegenover Regeering en samenleving; het maakte vlotter samenwerking mogelijk.376 

Mett deze opmerking sluit Meyer Ranneft zich, net als in zijn motie elf jaar eerder, aan bij de gedachte-

gangg van Beschouwer, die in 1922 stelde dat door de Wetgevende raad de overige Volksraadleden tot 

waree volksvertegenwoordigers worden. Samkalden, de voornaamste pleitbezorger van het College van 

gedelegeerden,, sluit zich, ook in 1938, bij de gedachtegang aan. Hij vreest dat een 'langdurig verblijf te 

Bataviaa het blijvend en daadwerkelijk contact tusschen de volksraadsleden en de door hen vertegen-

woordigdee streek of belangengroep ernstig nadeel berokkent'.377 De bevordering van het reële contact 

tussenn vertegenwoordiging en bevolking is een probleem, aldus Samkalden, waarvoor in Nederlands-

Indiëë naar een eigen oplossing moest worden gezocht. Ze is gevonden in het instellen van het College 

vann gedelegeerden dat heeft bewezen te zijn: 

niett een "tijdelijk hulplichaam", dat slechts in stand gehouden moet worden, zoolang de overzeesche 
bevolkingg staatkundig "nog niet rijp" is, maar wel een instelling, die aan het vraagstuk der Indische 
medezeggenschapp in centrale regelingszaken, aan de organisatie van representatieven volksinvloed, 
eenn eigen en waardevolle oplossing heeft gegeven.378 

3722 Zie I. Samkalden (1938), p. 195-6 en 1. Samkalden (1938a), p. 334. 
3733 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 105. Zie I. 

Samkaldenn (1938), p. 209-13 voor een bespreking van het verslag van de Volksraadcommissie. 
3744 Zie I. Samkalden (1938), p. 167. 
3755 Westra (1934), p. 96. 
3766 Meyer Ranneft (1938), p. 255. 
3771.. Samkalden (1938), p. 221. 
3711.. Samkalden (1938), p. 226; zie ook I. Samkalden (1938a), p. 334. 
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Alduss is het College van gedelegeerden, in ieder geval volgens sommige Volksraadleden en schrijvers, 

gepromoveerdd van een kunstmatige solutie die in strijd is met de geest van de Grondwet, naar een eigen 

enn waardevolle oplossing voor het probleem van de bevordering van het contact tussen volk en volks-

vertegenwoordiging. . 

Dee promotie lijk t veel eer voor een orgaan dat is ingevoerd op basis van een vrij zwakke redenering. 

Zoalss gebleken vreesde minister De Graaffdat het onmogelijk zou zijn om voldoende bekwame leden 

tee vinden voor een permanent aanwezige Volksraad. Hij wilde daarom een kleiner college in het leven 

roepen,, en de leden ervan door toekenning van een behoorlijke geldelijke tegemoetkoming in staat 

stellenn om zich geheel aan hun werk als collegelid te wijden. Het is echter moeilijk in te zien waarom 

hett niet mogelijk zou zijn een groter college - de uit zestig leden bestaande Volksraad zelf - met 

bekwamee leden te vullen, als ook aan die leden een behoorlijke geldelijke tegemoetkoming zou worden 

toegekend.. De minister was immers niet van mening dat er geen zestig bekwame leden in Nederlands-

Indiëë te vinden waren, maar alleen dat er geen zestig bekwame leden te vinden zouden zijn die in staat 

zoudenn zijn zich het hele jaar van hun eigenlijke werkkring los te maken. 

Hoee dit ook zij, het feit dat de redenering niet sterk is, wil natuurlijk niet zeggen dat het College van 

gedelegeerdenn geen 'eigen en waardevolle oplossing' kan zijn voor de verbetering van het contact 

tussenn volk en volksvertegenwoordiging - al zijn er misschien wel manieren te bedenken om ook bij een 

permanentt aanwezige Volksraad een goed contact met het volk te bewerkstelligen. Het College levert 

echterr geen oplossing voor een andere, voor het onderwerp van dit verhaal belangrijkere kwestie: dat 

vann de per saldo beperkte bevoegdheden op regelgevend (en controlerend) terrein van de Volksraad en 

hett College van gedelegeerden - die voor zover het deze kwestie betreft gezien kunnen worden als een 

'twee-eenheid'.3799 Een behandeling van de verhouding op regelgevend terrein tussen de Volksraad en 

hett College zal tonen waarom in deze gesproken kan worden van een twee-eenheid. Bij de bespreking 

vann de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad in paragraaf 5.2.4.4 zal vervolgens 

wordenn besproken waarom de bevoegdheden van de Volksraad op regelgevend (en controlerend) 

terreinn beperkt waren. 

b.2cb.2c De verhouding op regelgevend terrein tussen de Volksraad en het College van gedelegeerden 

Tijdenss de vaststelling van de Indische staatsregeling doet minister De Graaff enkele uitspraken over de 

verhoudingg tussen de Volksraad en het College van gedelegeerden. Zo spreekt hij op 20 februari 1925 

dee verwachting uit dat 

allee belangrijke ontwerpen van ordonnanties zooveel mogelijk behandeling zullen vinden, niet bij den 

3799 Jansen (193 l),p. 116. 
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Wetgevendenn Raad, maar bij den Volksraad en dat dus de Volksraad de afdoening van die zaken aan 
zichh houdt en aan den Wetgevenden Raad, alleen voor zoover het noodig is, overlaat de behandeling 
vann meer ondergeschikte ontwerpen.3*0 

Dee Wetgevende raad moet ervoor zorgen 'dat de stroom van ondergeschikte ordonnantiën geregeld 

wordtt afgewerkt'.381 Op 26 februari 1925 stemt De Graaff van harte in met het voorstel om de naam 

'Wetgevendee raad' te vervangen door 'College van gedelegeerden'. De nieuwe naam drukt 

juistt uit wat bedoeld wordt, n.L, dat dat lichaam geheel handelt in opdracht van den Volksraad en niet 
eigenerr autoriteit Die naam geeft zoo volkomen de bedoeling aan van een college waarvan de wer
kingssfeerr geheel bepaald wordt door den Volksraad, dat ik gaarne het voorstel overneem.3*2 

Volgenss De Graaff zal het College een aan de Volksraad ondergeschikt orgaan zijn, dat hoofdzakelijk 

dee grote hoeveelheid minder belangrijke ontwerp-ordonnanties zal behandelen. Om na te gaan of de 

inschattingg van De Graaff overeenstemt met de feitelijke relatie tussen beide organen zal worden 

gekekenn naar relevante artikelen in de Indische staatsregeling en in het Reglement van orde van de 

Volksraadd en het College van gedelegeerden over de behandeling van ontwerp-ordonnanties, en naar de 

praktijkk van de behandeling van ontwerp-ordonnanties. 

Onderstaandee bespreking van de verhouding tussen de Volksraad en het College betreft overigens 

alleenn de interne relatie tussen beide lichamen. Naar buiten treden ze op als één lichaam, zoals bijvoor

beeldd blijkt uit artikel 96 IS. Ongeacht of de Volksraad in pleno of alleen het College heeft meegewerkt 

aann de vaststelling van een ordonnantie, bepaalt dit artikel dat het afkondigingsformulier van ordonnan

tiess steeds de uitdrukking 'in overeenstemming met den Volksraad' bevat383 

Dee verhouding op regelgevend terrein tussen de Volksraad en het College wordt in hoofdlijnen gere

geldd in artikel 80 IS. Voor zover hier van belang luidt artikel 80 IS: 

80.. Het College van Gedelegeerden oefent de in de artt 82, 84, 85, 86 (...) bedoelde bevoegdheden 
vann den Volksraad uit, behoudens ten aanzien van ontwerpen, welker behandeling de Volksraad zich 
heeftt voorbehouden. 
Wanneerr de afdoening van eenig ontwerp, waarvan de Volksraad zich de behandeling heeft voorbe
houden,, zoozeer spoedeischend is, dat niet op het bijeenkomen van dien Raad kan worden gewacht, 
zulkss ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, het College van Gedelegeerden gehoord, 
geschiedtt de behandeling door het College van Gedelegeerden. 
(...) ) 

Ongeachtt of de Volksraad bijeen is, stelt de gouverneur-generaal blijkens artikel 80 lid 1 IS ordonnan

tiesties vast in overeenstemming met het College (82 IS), heeft het College het recht van initiatief (84 en 86 

IS),, en het recht van amendement (85 IS). Het College oefent deze bevoegdheden alteen dan niet uit als 

Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 392. 
Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 394. 
Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 464. 
Ziee ook Jansen (1931), p. 115-6 en Van Mook (1929), p. 327-8. 
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dee Volksraad zich de behandeling van een bepaalde ontwerp-ordonnantie heeft voorbehouden. Dit 

voorbehoudd kan blijkens artikel 80 lid 2 IS worden 'overruled'. Als de afdoening van een voorbehou

denn ontwerp zo dringend is dat het bijeenkomen van de Volksraad niet kan worden afgewacht, ge

schiedtt de afdoening door het College. De gouverneur-generaal bepaalt, het College gehoord, of het 

bijeenkomenn niet kan worden afgewacht. 

Artikell SO lid 1 IS bepaalt in feite dat 'de behandeling van ordonnanties (...) als regel aan gedelegeer

den'' toevalt.384 Weliswaar wordt de werkverdeling tussen de Volksraad en het College niet door de wet 

bepaald,, maar 'opgedragen aan den Volksraad in pleno zelf, door toekenning van het recht van voorbe

houd',3'55 maar een ruim gebruik van de voorbehoudsbevoegdheid ligt niet voor de hand. Zoals eerder 

vermeldd heeft de Volksraad jaarlijks maar twee korte zittingen, zodat hij alleen al uit 'tijdsgebrek 

genoodzaaktt is het grootste deel van den wetgevenden arbeid aan het college van gedelegeerden over te 

laten'.3866 De ruime mogelijkheden in het door de Volksraad vastgestelde Reglement van orde om een 

voorbehoudd te maken - zo bepaalt artikel 16 RvOVr onder meer dat het maken van voorbehoud ook 

mogelijkk is als de Volksraad niet bijeen is - doen hieraan niet af.387 De Volksraad heeft in de praktijk 

dann ook vrij beperkt gebruik gemaakt van de voorbehoudsbevoegdheid. Tussen mei 1927 en mei 1938 

heeftt de Volksraad 1464 ontwerp-ordonnanties ter behandeling ontvangen. Daarvan zijn er 308 - ruim 

200 procent - voorbehouden door de Volksraad, en zijn er 1156 - bijna 80 procent - behandeld door het 

Collegee van gedelegeerden.3** 

Dee motieven voor voorbehoud zijn door tijdgenoten onderzocht. Zo behoudt de Volksraad zich die 

ontwerpenn voor: 

-- die zijn ingediend tijdens het bijeenzijn van de Volksraad en door de gouverneur-generaal zijn voorzien van 

eenn termijnstelling volgens artikel 83 lid 2 IS; 

-- die direct samenhangen met een wetsontwerp, met een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, of 

mett een begrotingspost; 

-- die verband houden met de Volksraad zelf, zoals initiatiefontwerpen van niet-gedelegeerden en ontwerpen die 

dee verkiezing of de positieregeling van de Volksraad betreffen 

-- die betrekking hebben op bestuurshervorming of de herendiensten.389 

Bijj deze motieven speelt het belang van het ontwerp niet altijd een doorslaggevende rol. Zo heeft met 

3MLogemann(1947),p.76. . 
3,55 Van Mook (1929), p. 326. 
3866 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 268. De eerste zitting duurt drie maanden, de tweede zitting zes weken. 
3,77 Zie Jansen (1931), p. 113-6; Van Mook (1929), p. 323-9; I. Samkalden (1938), p. 187-92; Schrieke 

(1940),, p. 107-9; en Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 52-4 voor behandelingen van de bepalingen in het 
RvOVrr over de voorbehoudsbevoegdheid. 

3ttt Zie Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 22 en 128-9. 
3199 Zie I. Samkalden (1938), p. 168-84, en Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 22-3. 
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namee het eerste motief, dat leidt tot 'onvrijwilli g voorbehoud',390 ervoor gezorgd dat de Volksraad ook 

minderr belangrijke ontwerpen heeft behandeld.391 Daarnaast is bij beraadslagingen in de Volksraad over 

hett maken van voorbehoud gebleken 'dat de Volksraad zich niet op het standpunt stelt (...) dat elk 

voorstell  van eenigszins belangrijken aard in den pleno-Raad behoort te worden behandeld'; aan het 

Collegee zijn 'verscheidene belangrijke voorstellen (...) overgelaten'.392 Zo heeft het College in het 

zittingsjaarr 1933-1934 ontwerp-ordonnanties aangenomen tot vaststelling van een nieuw wetboek van 

militairr strafrecht voor Nederlands-Indië, tot vaststelling van een nieuw wetboek van krijgstucht voor 

Nederlands-Indië,, en tot wijziging van het wetboek van koophandel; en heeft het College in het 

zittingsjaarr 1935-1936 een ontwerp-ordonnantie aangenomen tot wijziging van het burgerlijk wetboek 

inzakee erfopvolging.393 

Mett de ontstane taakverdeling op regelgevend terrein - waarbij het College het overgrote deel van de 

ontwerp-ordonnantiess behandelt, waaronder verschillende belangrijke - kunnen zowel de Volksraad als 

hett College goed leven: in plaats van 'rivaliteit en competentiegeschillen vindt men (...) niets anders 

dann samenwerking'.394 De goede samenwerking leidt ertoe dat de stroom ordonnanties geregeld wordt 

afgewerkt,, zodat de 'regeering zeer veel profijt heeft gehad van de gelegenheid, haar door het bestaan 

vann het gedelegeerdencollege geboden'.395 

Concluderendd kan over de verhouding op regelgevend terrein tussen de Volksraad en het College het 

volgendee worden opgemerkt. Naar buiten toe treden de beide organen op als één lichaam, in de interne 

verhoudingg is de Volksraad het orgaan dat bepaalt hoe de taakverdeling op regelgevend terrein is. Die 

taakverdelingg is er een waarbij, overeenkomstig de verwachting van minister De Graaff, het grootste 

deell  van de ontwerp-ordonnanties door het College wordt verwerkt. Anders dan minister De Graaff had 

verwacht,, betreffen verschillende van die ontwerpen echter wel belangrijke onderwerpen. Van spanning 

tussenn beide lichamen bij dit alles is geen sprake. Er is in deze volgens Samkalden zelfs 'volledige 

harmonie',3966 zodat de Volksraad en het College van gedelegeerden niet alleen in extern, maar ook in 

internn opzicht gezien kunnen worden als een twee-eenheid. 

3900 Zie I. Samkalden (1938), p. 169 en 178. De termijnstelling door de gouverneur-generaal dwingt de 
Volksraadd namelijk tot het maken van een voorbehoud, ongeacht de wens van de Volksraad. 

3911 Zie I. Samkalden (1938), p. 186. Zie I. Samkalden (1938), p. 170-1,173 en 175 voor voorbeelden. 
3922 Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 23-4. 
3933 Zie Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 24 en 112-8 voor deze en andere voorbeelden. 
3941.. Samkalden (1938), p. 187. 
3 9 51.. Samkalden (1938), p. 208. Hierbij kan men zich natuurlijk de vraag stellen, of een permanent aanwezige 

Volksraadd niet eveneens in staat zou zijn geweest tot een geregelde afwerking van de stroom ordonnanties. 
3961.. Samkalden (1938), p. 207. Zie ook Tien jaar volksraad arbeid 1928-1938, p. 24. 
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c.c. De gouverneur-generaal 

Aann het begin van dit hoofdstuk is vermeld dat onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de 

Indischee staatsregeling de gouverneur-generaal in artikel 81 IS de bevoegdheid is verleend om onzelf-

standigee algemene verordeningen vast te stellen in de vorm van regeringsverordeningen. De introductie 

vann deze bevoegdheid heeft, zo is aan het begin van dit hoofdstuk ook vermeld, voor een aantal 

onduidelijkhedenn gezorgd.397 

Eenn behandeling van deze onduidelijkheden vereist een terugkeer naar de stelsels van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de periodes 1816-1848 en 1848-1927. In de 

eerstee periode berustten alle regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor Nederlands-Indiè" bij de 

Koning.. De Koning kon deze bevoegdheden naar believen aan andere organen overdragen en weer tot 

zichh nemen.391 In de praktijk droeg de Koning in door of vanwege hem vastgestelde Instructies en 

Regeringsreglementenn regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden over aan organen in Nederlands-

Indië,, vooral aan de Indische regering, die tot 1836 bestond uit de gouverneur-generaal en de raden van 

Nederlands-Indië.. Daarnaast bepaalden verscheidene Instructies en Regeringsreglementen uit deze 

periodee dat de gouverneur-generaal was bekleed met executieve oftewel uitvoerende macht.399 De 

gouverneur-generaall  mocht hierdoor doen aan 'uitvoering' van verordeningen van de Indische regering. 

Onderr uitvoering werd naast het verrichten van individuele uitvoeringshandelingen (beschikkingen), 

ookk gerekend het vaststellen van meer gedetailleerde, ondergeschikte, intern of extern werkende 

regelstelling.400 0 

Inn de periode 1848-1927 waren drie organen bevoegd om algemene verordeningen, oftewel extern 

werkendee regelingen vastgesteld door het centrale gezag voor Nederlands-Indië, vast te stellen: 

-- de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelde in de vorm van wetten, 

-- de kroon, die algemene verordeningen vaststelde in de vorm van koninklijke besluiten, 

-- de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Raad van Nederlands-Indië, die algemene verordeningen 

vaststeldee in de vorm van ordonnanties. 

Daarnaastt werd in artikel 27, lid 1 Rr 1854 de gouverneur-generaal een bevoegdheid tot uitvoering van 

algemenee verordeningen verleend. Artikel 27, lid 1 Rr 1854 luidde: 

Dee Gouverneur-Generaal zorgt voor de uitvoering der algemeene verordeningen en vaardigt de 
daartoee noodige bevelen uit. 

Dee gouverneur-generaal werd op grond van dit artikellid bevoegd geacht ter uitvoering van algemene 

3,77 Zie paragraaf 5.2.2 onder a.Beschrijving in hoofdlijnen. 
3988 Zie ook I.A. Nederburgh (1923), p. 126-9 en 145-6. 
3999 Zie vooral de in hoofdstuk 3 behandelde artikelen 1 leg 1815, 1 Igg 1815 en 29 Rr 1830, maar ook de 

artikelenn 26 Rr 1818 en 26 Rr 1827. 
4000 Zie ook Van der Pot-Donner, p. 569 voor de betekenis van de term 'uitvoering'. 
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verordeningenn individuele uitvoeringshandelingen te verrichten én meer gedetailleerde, ondergeschikte, 

internn of extern werkende regelstelling vast te stellen. 

Dee eisen van de praktijk nu leidden er in beide periodes toe dat de gouverneur-generaal regelmatig 

dergelijkee regelstelling vaststelde ter uitvoering van algemene verordeningen. Deze nadere regels waren 

nett als individuele uitvoeringshandelingen te vinden in wat eerst Indische besluiten, later gouverne-

mentsbesluitenn werden genoemd.401 Deze besluiten konden worden uitgevaardigd op grond van een 

opdrachtt in een algemene verordening (onzelfstandige gouvernementsbesluiten), of op initiatief van de 

gouverneur-generaall (zelfstandige gouvernementsbesluiten). Er waren dus zelfstandige en onzelfstandi

gee gouvernementsbesluiten, die beide zowel beschikkingen als intern of extern werkende regelingen 

kondenn bevatten. Wel stelde men zich hierbij één beperking, vergelijkbaar met de beperking die gold 

voorr algemene maatregelen van bestuur die voor Nederland werden vastgesteld, en die sinds 1887 in de 

Grondwett stond. Gouvernementsbesluiten met daarin bepalingen door straffen te handhaven moesten 

berustenn op een algemene verordening; de desbetreffende algemene verordening bepaalde de straf. 

Zelfstandigee gouvernementsbesluiten bevatten dus nooit bepalingen door straffen te handhaven.402 

Inn de Indische staatsregeling wordt de gouverneur-generaal in twee artikelen een bevoegdheid tot 

uitvoeringg van algemene verordeningen toegekend. Het gaat om de artikelen 21 IS en 81 IS. Daarnaast 

bevatt artikel 95 IS nadere informatie over de in artikel 81 IS toegekende bevoegdheid. Voor zover van 

belangg luiden de artikelen 21, 81 en 95 IS: 

21.. De Gouverneur-Generaal zorgt voor de uitvoering der algemeene verordeningen en vaardigt de 
daartoee noodige bevelen uit (...). 
81.. De Gouverneur-Generaal stelt regeeringsverordeningen vast, houdende algemeene regelingen tot 
uitvoeringg van wetten, algemeen maatregelen van bestuur en ordonnanties, voor zoover die vaststelling 
daarbijj aan hem is opgedragen. 
Inn de regeeringsverordeningen kan op de overtreding van hare voorschriften straf worden gesteld. De 
grenzenn van de te bepalen straffen worden bij ordonnantie geregeld.403 

95.. De algemeene verordeningen (regeeringsverordeningen, ordonnanties, algemeene maatregelen van 
bestuurr en wetten) worden door den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...)• 

Artikell 21 IS geeft de gouverneur-generaal de bevoegdheid om in het kader van uitvoering gouverne

mentsbesluitenn vast te stellen; artikel 81 IS geeft hem de bevoegdheid om in het kader van uitvoering 

regeringsverordeningenn vast te stellen. Deze laatste bevoegdheid is een onzelfstandige bevoegdheid om 

externn werkende regelingen vast te stellen. Dit blijkt uit de tekst van artikel 81 IS, maar ook uit artikel 

955 IS: daar wordt de regeringsverordening gerekend tot de algemene verordeningen, oftewel tot de 

*•• Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 179-80. 
4022 Zie Jansen (1931), p. 68; Logemaan (1947), p. 67-71; Vlak, p. 59. 
4033 SNI 1927, nr. 346 noemt als grenzen: hechtenis van hoogstens drie dagen of geldboete van hoogstens / 

5000 met of zonder verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. Latere ordonnanties kunnen voor een speciaal 
onderwerpp natuurlijk van deze regeling afwijken. 
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externn werkende regelingen die zijn vastgesteld door het centrale gezag voor Nederlands-Indië. 

Dee vraag is nu hoe onder de Indische staatsregeling de verhouding is tussen gouvernementsbesluiten 

enn regeringsverordeningen. Uit de tekst van de artikelen 81 en 95 IS lijk t te volgen dat regeringsveror-

deningenn uitsluitend en alleen bedoeld zijn voor extern werkende regelingen. Als gevolg daarvan 

moetenn gouvernementsbesluiten wel bedoeld zijn voor beschikkingen en intern werkende regelingen. 

Off  deze opvatting juist is valt niet ondubbelzinnig af te leiden uit de wetsgeschiedenis. Van de meest 

relevantee passage in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot herziening van het Regerings-

reglementt van 1854 over ontwerp-artikel 45 (het latere 81 IS), kan op zijn best worden gezegd dat deze 

passagee de voorstaande veronderstelling over regeringsverordeningen niet lijk t tegen te spreken: 

Dee wetgevende macht zal worden uitgeoefend: (...) door den Gouverneur-Generaal (...) bij regeerings-
verordening.verordening. Bij zoodanige verordening kunnen die onderwerpen worden geregeld, waarvan de nadere 
regelingg aan den Gouverneur-Generaal is opgedragen bij wetten, algemeene maatregelen van bestuur 
off  ordonnanties (...J.404 

Eenn mogelijk argument voor de juistheid van de opvatting is eerder te vinden in de bedoeling van de 

grondwetsherzieningg van 1922. Een stelsel waarbij regeringsverordeningen 'wetgeving' bevatten en 

gouvernementsbesluitenn maatregelen van 'bestuur' zijn, is in lijn met de herziening van 1922. Deze 

beoogde,, blijkens de memorie van toelichting, te onderscheiden 'tusschen wetgeving en bestuur', twee 

functiess die daarvoor beide werden 'begrepen onder het "opperbestuur" in artikel 61 [Gw 1917]'.405 

Medee op grond van dit laatste is daarom veelal aangenomen dat met de vaststelling van de Indische 

staatsregelingg beoogd is het volgende systeem in het leven te roepen inzake de verhouding tussen 

regeringsverordeningenn en gouvernementsbesluiten. Er zijn regeringsverordeningen: zij kunnen slechts 

onzelfstandigg voorkomen en zijn uitsluitend bedoeld voor extern werkende regelingen. Er zijn gouver-

nementsbesluiten:: zij kunnen zowel zelfstandig als onzelfstandig voorkomen en zijn in beide gevallen 

uitsluitendd bedoeld voor beschikkingen en intern werkende regelingen.406 

Bovenstaandd stelsel is in theorie helder, maar heeft in de praktijk gezorgd voor afbakenings- en be-

voegdheidsproblemen.. De vooronderstelling bij het stelsel is namelijk dat het altijd ondubbelzinnig 

duidelijkk is wanneer uitvoeringsmaatregelen extern werkende regeling betreffen en wanneer niet. Er 

zijnn echter grensgevallen mogelijk, waarbij discussie kan ontstaan. Zo wijst Logemann erop dat men 

'twistenn kan over de vraag of bv. schoolgeldtarieven, toelatingseisen voor scholen of hospitalen enz., 

"algemeenn verbindend" zijn of niet'.407 Om deze twisten te voorkomen is men er in de praktijk al snel 

4044 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 39. 
4055 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 8. 
4066 Zie ook Jansen (1931), p. 71; Logemann (1947), p. 67; Tien jaar Volksraadarbeid 1918-1928, p. 17; Van 

Vollenhovenn (1934), p. 327; Vlak, p. 60-2. 
4077 Logemann (1947), p. 71. 
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toee overgegaan om regeringsverordeningen en gouvernementsbesluiten gelijk te stellen aan elkaar. 

Zoo is in 1928, na discussies tussen de Indische regering en de Volksraad, besloten de keus tussen 

regeringsverordeningg en gouvernementsbesluit over te laten aan de ordonnantiegever. De regering heeft 

namelijkk met de Volksraad afgesproken om in ordonnanties altijd uitdrukkelijk de regeringsverordening 

tee noemen als men uitvoering in die vorm wilde, ongeacht of deze uitvoering 'regeling' of 'bestuur' 

betrof.. Deze afspraak inzake ordonnanties is stilzwijgend ook van toepassing verklaard op wetten en 

algemenee maatregelen van bestuur. Er zijn dan ook bestuursmaatregelen vastgesteld in de vorm van 

regeringsverordeningen.. Zo bepaalt artikel 184, lid 1 IS vanaf 1 februari 1937 (Wet van 17 juli 1936, 

SNI1936,, nr. 699): 

Dee bij regeeringsverordening als zeehaven aangewezen plaatsen in Nederlandsch-Indtë staan open 
voorr den buitenlandschen handel en zijn toegankelijk voor de zeeschepen van alle volken, met welke 
hett Koninkrijk der Nederlanden in vriendschap is, een en ander op voorwaarde van wederkeerigheid 
enn behoudens de naleving der algemeene en plaatselijke verordeningen.40* 

Hett bij regeringsverordening aanwijzen van plaatsen als zeehaven is geen vaststelling van een algemene 

verordening,, maar een bestuurlijke maatregel.409 

Werdd de regeringsverordening niet expliciet genoemd - de hogere regeling bevatte dan slechts de 

opdrachtt tot uitvoering door de gouverneur-generaal - dan werd de uitvoering in een onzelfstandig 

gouvernementsbesluitt geplaatst, ongeacht of deze uitvoering 'regeling' of 'bestuur' betrof. Dit had als 

gevolgg dat regelingen te vinden bleven in dergelijke gouvernementsbesluiten.410 Daarnaast bleven ook 

zelfstandigee gouvernementsbesluiten regelingen bevatten, met hantering van het Nederlandse criterium: 

zelfstandigee gouvernementsbesluiten bevatten geen bepalingen door straffen te handhaven.411 

All met al is in de praktijk een stelsel ontstaan waarin noodgedwongen maar weinig systeem zit. Rege

ringsverordeningenringsverordeningen kunnen zowel regelingen als bestuurlijke maatregelen bevatten; gouvernementsbe

sluitenn kunnen eveneens zowel regelingen als bestuurlijke maatregelen bevatten, ongeacht of deze 

gouvernementsbesluitenn zelfstandig of onzelfstandig zijn. Het enige houvast bij dit alles zijn twee vaste 

randvoorwaarden:: regeringsverordeningen zijn altijd onzelfstandig, en zelfstandige gouvernementsbe

sluitenn bevatten geen bepalingen door straffen te handhaven. 

Dee invoering van de regeringsverordening, waarmee werd beoogd om op het terrein van uitvoering 

tee onderscheiden tussen regelen en besturen, heeft daarmee de zaken eerder verduisterd dan verhelderd. 

Hett stelsel van het Regeringsreglement van 1854, waarin voor uitvoering altijd gebruik werd gemaakt 

4011 Mijn cursivering. 
4099 Zie ook Schrieke (1940), p. 22-3. 
4.00 Zie Jansen (1931), p. 77-9; Logemann (1947), p. 71; Vlak, p. 60-2; Van Vollenhoven (1934), p. 327; 

Westraa (1934), p. 77-8. 
4.11 Zie Logemann (1947), p. 71. 
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vann gouveraementsbesluiten, lijk t te prefereren. De wetgever had zich in 1925 kunnen beperken tot het 

handhavenn in de Indische staatsregeling van dit stelsel, met als enige toevoeging mogelijk de expliciete 

invoeringg in de Indische staatsregeling van het in de praktijk steeds gebruikte criterium dat zelfstandige 

gouvernementsbesluitenn geen bepalingen bevatten door strafte handhaven.412 

5.2.4.44 Staatsrechtelijke verhoudingen tussen verschillende organen 

Hieronderr zal worden ingegaan op de verhouding tussen de kroon en de gouverneur-generaal, en op de 

verhoudingg tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad. Naar aanleiding van de bespreking van de 

laatstee verhouding zal ook iets worden gezegd over de positie van de Volksraad in het staatsrecht voor 

Nederlands-Indiëë in de jaren 1927-1942. 

a.a. De verhouding tussen de kroon en de gouverneur-generaal 

Voorr deze verhouding zijn twee discussies van belang: die over de termen 'opperbestuur' en 'aanwij-

zingen',, en die over de verhouding tussen aanwijzingen van de kroon aan de gouverneur-generaal en 

aanwijzingenn van de minister van koloniën aan de gouverneur-generaal. 

a.a. 1 De kroon en de gouverneur-generaal: opperbestuur en aanwijzingen 

Dee verhouding van de kroon tot de gouverneur-generaal vormt een onderwerp van discussie tijdens de 

grondwetsherzieningg van 1922, tijdens de behandeling van het voorontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt van 1854 in de Volksraad, en tijdens de behandeling van het ontwerp tot herzie-

ningg van het Regeringsreglement van 1854 in de Staten-Generaal. Hieronder zal alleen worden gespro-

kenn over de laatste behandeling, omdat daar de voor deze kwestie meest relevante opmerkingen zijn 

gemaakt,, en omdat daar de verhouding definitiefis bepaald. 

Hett wetsontwerp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854 dat naar de Tweede Kamer wordt 

gezondenn bevat de volgende bepaling over de positie van de gouverneur-generaal: 

1.. Het algemeen bestuur van Nederlandsch-Indië wordt in naam des Konings uitgeoefend door den 
Gouverneur-Generaal. . 
Dee Gouverneur-Generaal is wegens de uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk aan den Koning. 
Hijj  verstrekt te dier zake aan den Minister van Koloniën alle verlangdee inlichtingen. (...). 

Dee regering wijzigt de bepaling na opmerkingen in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer. Het 

eerstee lid wordt meer in overeenstemming gebracht met artikel 60 lid 2 Gw 1922, zodat de gewijzigde 

ontwerp-bepalingg luidt: 

Ziee ook Logemann (1947), p. 70-1; Vlak (1931), p. 71-2; Westra (1934), p. 77-8. 
Ziee Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 51. 
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1.. De uitoefening, in naam des Konings, van het bij het tweede lid van art 60 der Grondwet aan den 
Gouverneur-Generaall opgedragen algemeen bestuur van Nederlandsch-Indië geschiedt overeenkom
stigg de in deze wet gestelde regelen. 
Dee Gouverneur-Generaal is wegens de uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk aan den Koning. 
Hijj verstrekt te dier zake aan den Minister van Koloniën alle verlangde inlichtingen. (...).414 

Geenn van beide ontwerp-artikelen bevat een verwijzing naar aanwijzingen (of bevelen) van de kroon. 

Enn juist dit leidt tot langdurige discussies. 

Verscheidenee Tweede-Kamerleden vinden het wetsontwerp onduidelijk over de positie van de 

gouverneur-generaal,, onder meer omdat niet blijkt 'in hoeverre en in welke aangelegenheden hij zal 

hebbenn te handelen naar bevelen van den Minister van Koloniën en in hoeverre hij zelfstandigheid zal 

bezitten'.4155 De onduidelijkheid leidt ertoe dat sommige leden vrezen dat 'den Gouverneur-Generaal 

eenn te groote macht zal worden verleend',41* terwijl anderen juist vrezen dat 'de Gouverneur-Generaal 

dee ledepop van den Minister' zal worden.417 Opmerkingen van de regering lijken te wijzen op een vrij 

grotee bewegingsruimte voor de gouverneur-generaal. In de memorie van toelichting staat dat de kroon 

tenn aanzien van al hetgeen haar niet is voorbehouden in de Grondwet of de wet voortaan slechts een 

controlerendee macht heeft: 'besturen, zij het door middel van bevelen aan den Gouverneur-Generaal, is 

doorr het tweede lid van (....) art 60 der Grondwet uitgesloten'; de minister blijft wel verantwoordelijk 

'inn algemeenen zin voor de bestuursvoering in Indië'.41* Hij kan dit zijn omdat hij zich, voorafgaand 

aann de voordracht van een gouverneur-generaal 

ervann zal hebben vergewist, dat overeenstemming omtrent de hoofdbeginselen van het bestuursbeleid 
bestaatt tusschen hem en den voor te dragen persoon, met wien hij ook verder, zoowel door officieele 
alss door onderhandsche briefwisseling, voortdurend in aanraking blijft en wiens ontslag hij zal kunnen 
uitlokken,, zoodra zulks noodzakelijk blijkt419 

Inn de memorie van antwoord staat dat de memorie van toelichting niet beoogt bevelen van de kroon aan 

dee gouverneur-generaal geheel uit te sluiten. Een dergelijk bevel is denkbaar 

wanneerr de Gouverneur-Generaal geen gevolg mocht geven aan den aandrang van het Opperbestuur 
omm een bestuursbeslissing, waartegen bij het Opperbestuur overwegend bezwaar bestaat, in te trekken 
(...).. Er is dan (...) sprake van (...) uitoefening van het recht van controle, voortvloeiende uit het aan de 
Kroonn bij artikel 60, eerste lid, der Grondwet opgedragen Opperbestuur.420 

Enn iets verder in de memorie van antwoord staat: 

Dee verantwoordelijkheid van den Minister van Koloniën jegens de Staten-Generaal strekt zich niet 
verderr uit dan tot de benoeming en handhaving van den Gouverneur-Generaal en de uitoefening van 

4144 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 115 en 168. 
4155 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 129. 
4166 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 130. 
4177 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 133. 
4111 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 28. 
4,99 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 28. 
4200 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 132. 
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toezichtt op zijn bestuur.421 

Opperbestuurr houdt controle in op de handelingen van de gouverneur-generaal, zoveel is duidelijk. Ook 

iss duidelijk dat in het kader van deze controle bevelen gegeven mogen worden. De opmerkingen lijken 

verderr te impliceren dat controle alleen mogelijk is in de vorm van repressief toezicht - niet in de vorm 

vann preventief toezicht. En ze lijken zelfs niet uit te sluiten dat dit toezicht zich beperkt tot die daden 

vann de gouverneur-generaal die relevant zijn voor de hoofdbeginselen van het koloniale beleid. Daar-

meee zou de ministeriële verantwoordelijkheid zich slechts uitstrekken over de benoeming en handha-

vingg van de gouverneur-generaal, en over het uitoefenen van repressief toezicht op die daden van de 

gouverneur-generaall  die relevant zijn voor de hoofdbeginselen van het koloniale beleid. 

Dee mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer, die de tweede ontwerp-bepaling als uitgangs-

puntt hebben, zijn in belangrijke mate een reactie op de opmerkingen van de regering. Er tekenen zich 

tweee stromingen af. Beide leiden uit de opmerkingen af dat wordt beoogd de gouverneur-generaal een 

groteree autonomie te verlenen, maar waar de eerste stroming deze grotere autonomie toejuicht, wijst de 

tweedee - een meerderheid in de Tweede Kamer - haar af. 

Hett Tweede-Kamerlid Oud behoort tot de eerste stroming. Hij stemt in grote lijnen in met de 

opmerkingenn van de regering. Zijn enige bezwaar ertegen is dat de regering in het kader van repressief 

toezichtt bevelen mogelijk acht. Oud wil de kroon bij het repressieve toezicht slechts de mogelijkheid 

gevenn bestuursbesluiten van de gouverneur-generaal te vernietigen. Zo wordt de positie van de 

gouverneur-generaall  vergelijkbaar met die van een burgemeester van een Nederlandse gemeente, en 

krijgtt hij 'de zelfstandigheid, die de Gouverneur-Generaal moet hebben'; hij is verantwoordelijk aan de 

ministerr 'niet (...) in den zin van ondergeschiktheid, maar in den zin van rekenschap geven van de 

daden,, die hij zelfstandig heeft verricht'.422 

Hett Tweede-Kamerlid Feber behoort tot de tweede stroming. Hij acht handhaving van de mogelijk-

heidd tot bevelen cruciaal 'als men den band tusschen de verschillende overzeesche deelen des Rijks niet 

will  verslappen en als men vooropzet, dat men die verschillende overzeesche deelen als een Staatkundi-

gee eenheid bijeen wil houden'.423 Voor het behoud van de eenheid is het namelijk noodzakelijk dat de 

Staten-Generaall  de minister van koloniën onverkort kunnen blijven aanspreken voor het koloniale 

beleidd en hem ter verantwoording kunnen roepen, en de Staten-Generaal kunnen dat slechts doen als de 

kroonn de gouverneur-generaal bevelen mag geven. Feber dient daarom met enkele andere Kamerleden 

eenn amendement in waarin aan het slot van het voorgestelde artikel 1 lid 1 IS de punt vervalt en wordt 

toegevoegdd 'en met inachtneming van 's Konings bevelen'. Dit amendement strekt, aldus de toelichting 

Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 132. 
Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 308. 
Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 341. 
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'omm de bestaande verhouding tusschen Kroon en Gouverneur-Generaal te bestendigen en mitsdien de 

Ministerieelee verantwoordelijkheid onverkort te handhaven'.424 

Alss minister De Graaff op zijn beurt reageert, blijken beide stromingen de opmerkingen van de 

regeringg verkeerd te hebben geïnterpreteerd. Gegeven, zo steh de minister, 'de algemeene Staatsrechte

lijkee verhoudingen tot de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging', blijft de minister van koloniën 

verantwoordelijkk 'jegens de Staten-Generaal voor het gansche in Indië gevoerde bestuursbeleid'.425 

Dezee ministeriele verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd door twee beginselen: de onverkorte 

verantwoordelijkheidd van de gouverneur-generaal aan de kroon, die blijkt uit het voorgestelde tweede 

lidd van artikel 1 IS, en het toezicht van de kroon op de gouverneur-generaal. De kroon houdt namelijk 

inn het kader van zijn opperbestuur 

toezichtt (...), preventief en repressief, op de plannen en de daden van den Landvoogd. Een toezicht, 
dat,, het spreekt vanzelf, als het dageujksche feiten van ondergeschikt belang betreft, op meerderen 
afstandd en met minder aandacht wordt uitgeoefend, maar dat in andere gevallen, wanneer het feiten 
vann werkelijke beteekenis betreft, van nabij met de meeste aandacht zal moeten worden gevoerd en dat 
hett ingrijpen van den Minister zal vorderen, wanneer hij ziet aankomen of wanneer hij geconstateerd 
heeftt daden, waarvoor hij de verantwoordelijkheid niet meent te kunnen dragen.426 

Dee kroon kan dus zowel preventief als repressief toezicht uitoefenen op alle daden van de gouverneur-

generaal,, al zal hij daarbij vanzelfsprekend de nodige terughoudendheid moeten tonen. Ook kan de 

kroonn in het kader van beide toezichtsvormen ingrijpen. De vorm van dit ingrijpen is door de minister 

besprokenn in een latere reactie, naar aanleiding van het amendement-Feber c.s.. In het stelsel van het 

wetsvoorstell is bij toezicht en ingrijpen 

hett element dwang, in den zin van bevelen, alleen dan op zijn plaats, wanneer bij verschil van meening 
[tussenn de kroon en de gouverneur-generaal] het conflict tot het uiterste is gekomen. M.a.w., eerst 
wanneerr langs den gewonen weg in het nieuwe stelsel, langs den weg van uitnoodigingen, van verzoe
kenn (...) men niet tot een resultaat is gekomen eerst dan treedt, naar de bedoeling van het nieuwe 
stelsel,, de factor dwang in de plaats van de zachtere wenken (...). En wanneer ook dit geen resultaat 
oplevert,, moet de niet-nakoming van het bevel leiden tot een terugroeping van den Gouverneur-
Generaal.427 7 

Hett toezicht neemt onder het nieuwe stelsel normaliter de vorm aan van uitnodigingen en verzoeken. 

Bevelenn zijn als laatste middel mogelijk, maar zullen zeldzaam zijn - de minister wijst er overigens op 

datt ook onder het oude stelsel al jaren geen bevelen meer zijn gegeven.428 De regering heeft daarom 

zeerr ernstige bezwaren tegen het amendement-Feber c.s., dat de bevelen in artikel 1 IS wil noemen. 

Ookk acht ze het amendement niet noodzakelijk: het wetsvoorstel garandeert ook zonder vermelding van 

4144 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 235. Dit amendement is er een uit de reeks amendementen-Feber c.s., die 
all is genoemd bij de behandeling van de inheemse meerderheid en van het College van gedelegeerden. 

4255 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 368. 
4266 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 369. 
4277 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 432. 
4244 Zie onder meer Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 425-6,432 en 634. 
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bevelenn al de onverkorte verantwoordelijkheid van de minister van koloniën. Tot slot acht ze het 

amendementt tactisch onverstandig: het zal in Nederlands-Indië een slechte indruk maken.429 

Dee indieners wijzigen daarop in hun amendement de term 'bevelen' in 'aanwijzingen': het spreekt 

volgenss hen 'vanzelf, dat men de aanwijzingen aan den Gouverneur-Generaal niet kleedt in den vorm 

vann bevelen, maar dat men die op een heuschere wijze aan hem kenbaar maakt'.430 Uit deze opmerking 

blijk tt wel dat ze in feite geen verschil zien tussen beide termen: aanwijzingen zijn bevelen in zachtere 

vorm.. De regering steunt het amendement ook in zijn gewijzigde vorm niet, maar laat de beslissing over 

aann de Tweede Kamer, die het amendement met 47 tegen 20 stemmen aanneemt431 De behandeling van 

hett wetsvoorstel in de Eerste Kamer levert vervolgens geen nieuwe gezichtspunten meer op. 

All  met al blijkt uit de behandeling van het wetsontwerp tot herziening van het Regeringsreglement van 

18544 in de Staten-Generaal dat de kroon in het kader van zijn opperbestuur preventief en repressief 

toezichtt kan uitoefenen op alle regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Dit toezicht geschiedt 

normaliterr in de vorm van aanwijzingen, maar mocht de gouverneur-generaal aan de aanwijzingen geen 

gehoorr geven, dan kan de kroon bevelen geven aan de gouverneur-generaal, die deze op straffe van 

ontslagg heeft op te volgen. Dit betekent dat aanwijzingen in feite niet minder bindend zijn dan 

bevelen.432 2 

Overigenss is door sommige schrijvers beweerd dat de kroon alleen aanwijzingen kan geven aan de 

gouverneur-generaall  bij de activiteiten van die laatste op bestuurlijk terrein, en niet bij zijn activiteiten 

opp regelgevend terrein. Zij beroepen zich daartoe op de Indische staatsregeling. Een plicht voor de 

gouverneur-generaall  ook op regelgevend terrein de aanwijzingen van de kroon te volgen staat niet in 

artikell  1 lid 1 IS, dat bepaalt dat de gouverneur-generaal zijn algemeen bestuur uitoefent met inachtne-

mingg van de aanwijzingen van de kroon, en is elders in de Indische staatsregeling evenmin te vinden.433 

Ditt lijk t echter meer een kwestie van onzorgvuldige redactie van de wet, dan een bewuste poging om de 

aanwijzingsbevoegdheidd van de kroon in te perken.434 Een dergelijke inperking was in ieder geval niet 

dee bedoeling van de indieners van het amendement-Feber c.s.: een van hen, de heer Gerritzen heeft ter 

verdedigingg van dit amendement aangevoerd dat het hoognodig is 

4299 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 434 en S. de Graaff (1938), p. 322,410 en 417. 
4300 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 435-6. 
4311 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 439-40. 
4322 Zie ook Van Gybland Oosterhoff (1926), p. 254 en Van Gybland Oosterhoff (1928), p. 18; Kleintjes 

(1932-1933),, deel I, p. 224; Logemann (1947), p. 78-9; LA. Nederburgh (1925), p. 21 en I.A. Nederburgh 
(1927),, p. 63; Van der Pot (1940), p. 570-1; De Savomin Lohman (1927a), p. 695-6; Westra (1934), p. 62. Zie 
Wytema,, p. 69-73 voor de opvatting dat aanwijzingen niet bindend zijn. 

4333 Zie Westra (1926), p. 439-40 en vooral Wytema, p. 83-6. Westra is later van gedachten veranderd. 
4344 Zie ook Van Vollenhoven (1934), p. 107,117,163 en 336, en Westra (1934), p. 60. 
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dat,, waar de Wetgevende Macht thans van den Raad van Indië wordt overgebracht naar den Volksraad 
alss medewetgever, daarbij duidelijk en klaar wordt vooropgesteld, dat de Gouverneur-Generaal bij de 
wetgevingwetgeving gehouden is de bevelen van den Koning in acht te nemen.435 

Enn een al aangehaalde opmerking van minister De Graaff, die stelt dat de kroon toezicht houdt op de 

plannenn en daden van de gouverneur-generaal, doet vermoeden dat dit toezicht - al dan niet in de vorm 

vann aanwijzingen - betrekking heeft op alle plannen en daden, ook die op het terrein van regelgeving. 

Bovendienn impliceert, zo kan hieraan worden toegevoegd, de onverkorte politieke verantwoordelijkheid 

vann de minister van koloniën voor regeringsdaden van de gouverneur-generaal automatisch dat de 

kroonn aan de gouverneur-generaal ook aanwijzingen moet kunnen geven bij de regelgevende activitei

tenn van die laatste. De meeste schrijvers over dit onderwerp achten dergelijke aanwijzingen dan ook 

zonderr meer mogelijk, en in de praktijk zijn ze gegeven.436 

All met al zorgen de handhaving van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid voor de rege

ringsdadenringsdaden van de gouverneur-generaal en de hieruit voortvloeiende aanwijzingsbevoegdheid van de 

kroonn ervoor dat de verhouding tussen de kroon en de gouverneur-generaal onder de Grondwet van 

19222 en de Indische staatsregeling niet verschilt van de verhouding tussen beide organen onder de 

Grondwett van 1848 en het Regeringsreglement van 1854.437 

a.2a.2 Aanwijzingen van de kroon en aanwijzingen van de minister van koloniën 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven hoe sommige auteurs van mening verschilden of er onder het 

stelsell van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 onderscheid bestond tussen 

bevelenn van de kroon, en bevelen van de minister van koloniën. In de periode 1927-1942 komt de 

kwestiee in iets andere bewoordingen opnieuw aan de orde: schrijvers als Van Vollenhoven, Van der 

Pot,, Kleintjes en Westra vragen zich af of er onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische 

staatsregelingg onderscheid bestaat tussen aanwijzingen van de kroon en aanwijzingen van de minster 

vann koloniën. 

Volgenss Van Vollenhoven kan een dergelijk onderscheid worden gemaakt. De eenheid van de kroon 

hoeftt niet zo te worden begrepen 'dat opdrachten van den minister van Indische zaken noodzakelijk 

dienenn beschouwd te worden als opdrachten van den constitutioneelen koning [= de kroon]'.438 In het 

verledenn hebben gouverneurs-generaal gevraagd om een koninklijke opdracht in plaats van een brief 

vann de minister. Dit is niet bezwaarlijk: deze vraag 'splitst niet den minister van de persoon des konings 

af,, maar maakt scheiding tusschen den minister alléén aan den eenen, den constitutioneelen koning aan 

*"" Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 417. Mijn cursivering. 
4366 Zie onder meer Jansen (1931), p. 86; Logemann (1947), p. 78-9; LA. Nederburgh (1927), p. 158-63; 

Neytzelll de Wüde (1929), p. 521; Vlak, p. 42-9; en Westra (1934), p. 60. 
4,77 Zie ook HEK 1926-1927, p. 811; LA. Nederburgh (1927), p. 55; en Vlak, p. 48-9. 
4MM Van Vollenhoven (1934), p. 237. 
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denn anderen kant'.439 Dit onderscheid wordt in het Nederlandse staatsrecht vaker gemaakt, onder meer 

'inn de talrijke wetten, die voor de eene beslissing een bloote ministersdaad, voor andere een gecontra-

signeerdd koninklijk besluit voorschrijven'.440 Van Vollenhoven wordt bijgevallen door Van der Pot, die 

meentt dat de gouverneur-generaal zal mogen verlangen 'dat hem blijkt, dat de aanwijzingen inderdaad 

vann de Kroon en niet enkel van den minister afkomstig zijn, want alleen aan zoodanige aanwijzingen 

wordtt hij door art. 1 Ind. Str. onderworpen'.441 

Kleintjess acht een onderscheid tussen aanwijzingen van de kroon en aanwijzingen van de minister 

niett mogelijk. Hij gebruikt daarvoor de volgende argumentatie: 

"Dee minister handelt - aldus Thorbecke - waar hij handelt, als minister namens den Koning. Maar het 
komtt niet te pas Koning en minister te scheiden". Ook voor Indie- geldt deze leer in haar volle omvang. 
Aanwijzingenn in brieven van den minister van koloniën gelden dus voor den gouv.-generaal als 
koninklijkee aanwijzingen.442 

Eenn beroep van de gouverneur-generaal op de koning over de minister van koloniën heen is daarom niet 

mogelijk,, aldus Kleintjes. 

Ookk Westra acht het onderscheid onmogelijk. Vragen 'naar een certificaat van koninklijken oor-

sprongg heeft geen zin, waar een ministerieel bevel, in welken vorm ook ingekleed, als van de kroon 

afkomstigg moet worden beschouwd'; de vraag leidt tot een 'constructie constitutioneel koning zonder 

minister',, en dit is in strijd met het staatsrecht.443 Het argument dat er naast koninklijke besluiten ook 

ministeriëlee besluiten bestaan, gaat volgens Westra niet op 'waar deze wijze van handelen is ingegeven 

omm de Koningin niet met allerlei minder belangrijke administratieve beslissingen lastig te vallen'.444 

Omm een oordeel over dit alles te kunnen vellen, moeten drie dingen worden bedacht. Ten eerste volgt 

uitt het bestaan van de twee-eenheid Koning - minister niet dat een minister slechts handelt in het kader 

vann die twee-eenheid. Er is een onderscheid tussen de kroon en de minister alleen, wat het mogelijk 

maaktt dat ook een minister aanschrijvingen stuurt naar de gouverneur-generaal - waaronder mogelijk 

aanwijzingen.. Ten tweede is er in het in deze periode geldende stelsel geen regel die, analoog aan het 

niett meer geldende artikel 4 Igg 1855 inzake bevelen, vastlegt dat de gouverneur-generaal aan de 

aanwijzingenn van de kroon, zomede aan de overige aanschrijvingen van de minister met de nodige 

spoedd uitvoering moet geven.445 Daarmee is er, omdat artikel 1 IS bepaalt dat de gouverneur-generaal 

Vann Vollenhoven (1934), p. 237. 
Vann Vollenhoven (1934), p. 238. 
Vann der Pot (1940), p. 571. 
Kleintjess (1932-1933), deel I, p. 187. 
Wesm»(1934),p.63. . 
Westra(1934),p.63. . 
Dee Instructie voor de gouverneur-generaal van 1855 is op 1 januari 1926 vervallen. 
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dee aanwijzingen van de kroon in acht moet nemen, geen sprake van gelijkstelling tussen aanwijzingen 

vann de kroon en aanschrijvingen - waaronder mogelijk aanwijzingen - van de minister. De gouverneur-

generaall  is strikt genomen alleen gehouden om aanwijzingen van de kroon uit te voeren. Ten derde zijn 

aanwijzingenn van de kroon vormvrij: ze kunnen de gouverneur-generaal worden medegedeeld in de 

vormm van een koninklijk besluit, maar ook in de vorm van een brief of telegram van de minister. Als de 

gouverneur-generaall  een aanwijzing ontvangt niet in de vorm van een koninklijk besluit, is niet uit te 

makenn of het gaat om een aanwijzing van de kroon of om een aanwijzing van de minister. 

UitUit  dit alles volgt dat Van Vollenhoven en Van der Pot gelijk hebben als ze onderscheiden tussen 

kroonn en minister, het mogelijk achten dat een minister alleen ook aanwijzingen geeft, en het mogelijk 

achtenn dat een gouverneur-generaal vraagt om een aanwijzing in een vorm die ondubbelzinnig duidelijk 

maaktt dat ze afkomstig is van de kroon. Omdat er geen gelijkstelling is tussen aanwijzingen van de 

kroonn en van de minister, is het relevant om te weten om welk soort aanwijzing het gaat. De vormvrij-

heidd van de aanwijzingen van de kroon maakt het onmogelijk om te bepalen of een aanwijzing die niet 

dee vorm heeft van een koninklijk besluit, een aanwijzing van de minister alleen is. 

Watt de gouverneur-generaal dus kan doen is het volgende: als hij een aanwijzing ontvangt niet in de 

vormm van een koninklijk besluit, kan hij vragen om een aanwijzing die deze vorm wel heeft. Hij vraagt 

dann formeel om een aanwijzing in andere vorm, maar materieel om een heroverweging van de aanwij-

zingg - ongeacht of de oorspronkelijke aanwijzing er een was van de kroon of van de minister alleen. Iets 

dergelijkss heeft natuurlijk alleen zin als de gouverneur-generaal het met de oorspronkelijke aanwijzing 

niett eens is en er niet tegen opziet om de verhouding met de minister onder druk te zetten. 

b.b. De verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad, en de positie van de Volksraad in 

hethet staatsrecht voor Nederlands-Indië 

Inn het onderstaande zal kort worden gekeken naar de regelgevende bevoegdheden van de Volksraad 

(b.1)(b.1) en iets uitgebreider naar de controlerende bevoegdheden van de Volksraad (6.2). Vervolgens zal 

eenn typering worden gegeven van de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad, en 

vann de positie van de Volksraad in het staatsrecht voor Nederlands-Indië (b.3). 

b.1b.1 De regelgevende bevoegdheden van de Volksraad 

Overr deze bevoegdheden is al gesproken in paragraaf 5.2.2. Daar is gebleken dat met name door de 

conflictenregelingenn van de artikelen 89 en 90 IS de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de 

Volksraadd bij het vaststellen van ontwerp-ordonnanties er niet een is tussen gelijkwaardige partners, het 

zwaartepuntt ligt bij de gouverneur-generaal.4*  Het is te optimistisch om uit het feit dat de gouverneur-

Ziee paragraaf 5.2.2 onder a voor een beschrijving van de conflictenregelingen. 
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generaall  ordonnanties vaststelt in overeenstemming met de Volksraad (82 IS), net als Nederburgh te 

concluderenn dat de Volksraad bij het vaststellen van ordonnanties een met de Staten-Generaal in 

Nederlandd vergelijkbare rol speelt.447 

Dee rol van de Volksraad is beter getypeerd door eerder vermelde opmerkingen van Logemann en 

Schrieke.. Volgens de eerste ligt bij het vaststellen van regelgeving de heerschappij bij de regering: 

Hett (...) wetgevingsapparaat (conflictenregeling) [is] zo ingericht, dat de Regering slechts tijdelijk 
doorr den eis van overeenstemming met den Volksraad wordt geremd, mits het gezag van Nederland 
zichh achter Haar stelt. (...) In deze omstandigheden kan men in de gezagsbevoegdheden van den 
Volksraadd niet meer zien dan een versterking van zijn positie in het overleg met de Regering.448 

Enn volgens Schrieke geeft de Volksraad over ontwerp-ordonnanties 'een advies, dat zijn gewicht moet 

ontlenenn aan zijn innerlijke waarde en daarop, in de eerste plaats door den g.g. (...), wordt getoetst'. 

Tochh is dit advies meer dan een gewone raadgeving omdat als de gouverneur-generaal zich er niet mee 

verenigt,, 'de bevoegdheid om te beslissen uit zijn handen in die van moederlandse organen overgaat'. 

Dee hieruit blijkende 'bizondere klem van de volksraaduitspraak' ten aanzien van ontwerp-ordonnanties 

'wordtt het best met de term: bindend advies aangeduid'.449 

b.2b.2 De controlerende bevoegdheden van de Volksraad 

Zoalss in paragraaf 5.2.3 vermeld beschikt de Volksraad niet over het recht van enquête, maar we! over 

eenn recht dat is omschreven als een recht van interpellatie. In het onderstaande zal worden aangegeven 

waaromm de Volksraad het eerstgenoemde recht niet is verleend, en in hoeverre het tweede recht inder-

daadd een recht van interpellatie is. Daarna zal worden besproken of en zo ja, in hoeverre de Indische 

regeringg - de gouverneur-generaal - verantwoordelijk is jegens de Volksraad. 

1.. Het recht van enquête 

Wass de Volksraad het recht van enquête toegekend, dan had hij zich via onderzoek buiten de Indische 

regeringg om inlichtingen kunnen verschaffen, en in het kader van dat onderzoek getuigen en deskundi-

genn kunnen oproepen, die verplicht zouden zijn om te verschijnen en getuigenis af te leggen. Het recht 

iss de Volksraad echter noch in 1916, bij zijn instelling, noch in 1925, bij de uitbreiding van zijn 

bevoegdheden,, verleend. 

Bijj  de totstandkoming van de Indische staatsregeling zijn in de Staten-Generaal stemmen opgegaan 

omm de Volksraad het recht van enquête te verlenen. De Nederlandse regering weigert dit uit vrees voor 

4477 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 27 en 29, en LA. Nederburgh (1927), p. 156-7. 
4444 Logemann (1938), p. 277. 
4499 Schrieke (1940), p. 115. Logemann en Schrieke bespreken de situatie waarin het ontwerp afkomstig is van 

dee gouverneur-generaal. De Volksraad heeft het recht van initiatief, maar ook dan ligt het zwaartepunt in de 
verhoudingg bij de gouverneur-generaal. Deze kan besluiten het mitiatiefontwerp niet vast te stellen. De Volksraad 
kann de gouverneur-generaal niet dwingen het ontwerp alsnog vast te stellen. Zie paragraaf 5.2.2 onder a. 
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ondermijningg van het Nederlandse gezag en voor onrust onder de inheemse bevolking door onoordeel-

kundigg onderzoek door de Volksraad, en wegens een staatsrechtelijk bezwaar.450 Hieronder zal alleen 

wordenn gekeken naar het staatsrechtelijke bezwaar. De Nederlandse regering heeft het niet alleen bij de 

totstandkomingg van de Indische staatsregeling gebruikt, maar - met iets andere accenten - ook in 1916. 

Inn 1916 stelde minister van koloniën Pleyte dat de Volksraad het recht van enquête niet kon worden 

toegekendd omdat dit recht een uitvloeisel is van de politieke ministeriele verantwoordelijkheid. Het was 

volgenss Pleyte onmogelijk de Volksraad dit recht te verlenen zolang we 

nogg niet tegenover dien Volksraad hebben staan een verantwoordelijke [Nederlands-Indische] regee-
ring,, zoolang wij nog hebben in Ned.-Indiê een Gouverneur-Generaal, die verantwoordelijk is aan den 
Ministerr en een Minister, die verantwoordelijk is aan de beide Kamers der Staten-Generaal (...).451 

Inn 1924, tijdens de totstandkoming van de Indische staatsregeling, stelt minister van koloniën De Graaff 

bijj  zijn formulering van het staatsrechtelijke bezwaar dat de Volksraad uitgebreide bevoegdheden heeft 

inzakee de regelgeving, het geldelijk beheer en de verhouding tot het uitvoerend gezag. Toch, zo 

vervolgtt hij 

iss het college geen Parlement en ligt derhalve de uitoefening van eene zuiver parlementaire bevoegd-
heid,, zooals het recht van enquête, buiten de sfeer zijner werkzaamheden. Zoolang aan den Raad het 
wezenn van een parlementair instituut: het uitoefenen van eene beslissende controle op het uitvoerend 
gezagg en het dragen van de verantwoordelijkheid voor die uitoefening door eventueele overneming 
vann het bewind, ontbreekt, zou toekenning van het recht van enquête (...) weinig in overeenstemming 
zijnn met de niet-verantwoordelijke positie, welke het college in het Indisch Staatsorganisme 
inneemt. . 

Gecombineerdd leveren beide opmerkingen de volgende redenering op: het recht van enquête kan alleen 

wordenn uitgeoefend door een parlement in een stelsel waarin politieke verantwoordelijkheid bestaat, de 

vertrouwensregell  geldt, en fracties uit het parlement regeringsverantwoordelijkheid kunnen nemen; 

Nederlands-Indiëë kent dit stelsel niet; de Volksraad kan daarom het recht van enquête niet uitoefenen. 

Nuu valt op deze redenering wel iets af te dingen. Verschillende schrijvers hebben erop gewezen dat 

dee eerste aanname geen noodzakelijke is. Zo noemt Van Vollenhoven in 1920 Pleyte's bewering dat het 

enquêterechtt alleen kan worden gegeven aan een lichaam dat een verantwoordelijke regering tegenover 

zichzich heeft 'een valsch groot woord'.453 Het enquêterecht heeft de strekking 'aan een lichaam of autori-

teitteit gelegenheid te bieden uit eigen oogen te zien', en staat 'noch met die overeenstemming in richting 

tusschenn Regeering en vertegenwoordiging (...), noch met haar keerzijde, den plicht van oppositiepartij-

4500 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 147-9 en 388, en Sandbergen, p. 474. 
4511 HEK 1915-1916, p. 130. 
4522 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 147-8. 
4333 Van Vollenhoven (1920), p. 8. 
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enn om straks zelfde Regeering in handen te nemen, in aanwijsbaar verband'.454 

Omdatt er geen noodzakelijk verband lijk t te bestaan tussen het bestaan van politieke verantwoorde-

lijkheidd en het toekennen van het recht van enquête, en de eerste aanname dus op losse schroeven komt 

tee staan, kan de zojuist weergegeven redenering geen steekhoudend argument zijn voor het onthouden 

vann het recht van enquête aan de Volksraad. De beide andere gronden voor het onthouden van dit recht 

-- vrees voor ondermijning van het Nederlandse gezag en voor onrust onder de inheemse bevolking door 

onoordeelkundigg onderzoek door de Volksraad - lijken hiervoor geschikter.4'5 

Hoewell  het staatsrechtelijke bezwaar dus niet overtuigt, is het, vooral in de formulering van De 

Graaff,, wel belangrijk voor de bepaling van de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de 

Volksraadd en voor de positie van de Volksraad in het staatsrecht voor Nederlands-Indië. De Volksraad 

is,, zoals De Graaff stelt, geen parlement omdat het wezen van een parlementair instituut (althans in het 

Nederlandsee parlementaire stelsel) hem ontbreekt. De Volksraad kan geen beslissende controle uitoefe-

nenn op de Nederlands-Indische regering, kan met andere woorden die regering niet met toepassing van 

dee vertrouwensregel naar huis sturen, en kan niet zelf vervolgens op een of andere manier regeringsve-

rantwoordelijkheidd op zich nemen. De beslissende controle op de Nederlands-Indische regering wordt, 

zoalss in de paragrafen 5.2.2 en 5.2.4.4 onder A al is gebleken, uitgeoefend door de Nederlandse minister 

vann koloniën en door de Nederlandse Staten-Generaal. 

2.. Het 'recht van interpellatie' 

Artikell  69 IS verleent de Volksraad als college het recht om inlichtingen aan de Indische regering te 

vragen.. Dit artikel luidt: 

Dee Volksraad kan den Gouverneur-Generaal uitnoodigen om nopens zaken, Nederlandsch-Indie 
betreffende,, inlichtingen aan den Raad te geven. 
Dee Gouverneur-Generaal voldoet aan deze uitnoodiging, wanneer dit naar zijne meening geschieden 
kann zonder schade voor de hem toevertrouwde belangen. 

Tijdenss de bespreking van het voorontwerp en het wetsontwerp tot herziening van het Regeringsregle-

mentt van 1854 wordt het in dit artikel toegekende recht vrij algemeen gezien als een recht van interpel-

latie,, zowel door de Indische en de Nederlandse regering als door leden van de Volksraad en de Staten-

Generaal.4566 Ook verschillende schrijvers menen dat het hier gaat om een recht van interpellatie.457 

4544 Van Vollenhoven (1920), p. 8-9. Zie voor vergelijkbare standpunten Sandbergen, p. 470-4, en Verslag van 
dede commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 67-9. Zie H. Carpentier Alting, p. 
18-200 voor bijval voor het standpunt van Pleyte. 

4533 Zie ook Sandbergen, p. 478. 
4566 Zie bijvoorbeeld Heinsius en Brouwer, deel III , p. 205 en 577, en deel IV, p. 234 en 388. 
4577 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 270-1; Logetnann (1947), p. 76; Schrieke (1940), p. 105; Westra 

(1934),, p. 93. I.A. Nederburgh (1927), p. 101-4 houdt een slag om de arm wegens het ontbreken van politieke 
verantwoordelijkheidd in Nederlands-Indie. 
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Opp basis van dit artikel, en zijn uitwerking in artikel 69 RvOVr, ontstaat een praktijk die sterk lijk t 

opp het gebruik van het recht van interpellatie in Nederland.45*  De Volksraad kan, op voorstel van een of 

meerr van zijn leden, de gouverneur-generaal inlichtingen vragen over een onderwerp dat vreemd is aan 

dee orde van de dag. De verlangde inlichtingen worden op verzoek van de Volksraad door de 

gouverneur-generaall  - in de praktijk door een regeringsgemachtigde - mondeling gegeven, waarna een 

debatt kan volgen met of zonder moties tot slot. Het debat en eventuelee moties kunnen echter niet leiden 

tott het aftreden van de gouverneur-generaal, omdat in de relatie tussen de gouverneur-generaal en de 

Volksraadd de vertrouwensregel niet geldt.459 

Inn de loop van de jaren dertig komt een eind aan de vanzelfsprekendheid van deze praktijk. Als het 

Collegee van gedelegeerden - de Volksraad is niet bijeen - in oktober 1934 een interpellatie vraagt over 

dee toepassing door de Indische regering van de korte conflictenregeling van artikel 90 IS,460 volstaat de 

Indischee regering in februari 1935 met een schriftelijk antwoord op de gestelde vragen en weigert zij 

overr de kwestie in debat te treden. Deze handelwijze leidt eind mei en begin juni 1935 tot een debat in 

hett College van gedelegeerden over het recht van interpellatie.461 

Dee Indische regering neemt deel aan dit debat, bij monde van de regeringsgemachtigde voor 

algemenee zaken Peekema. Deze verdedigt in het debat het volgende standpunt: 

Art.. 69 [IS] geeft niet meer dan een inlichtingenrecht aan den Volksraad en legt den inlichtingsplicht 
opp de Regeering. Wat betreft het mondeling behandelen van de inlichtingen, het verschijnen van een 
Regeeringsgemachtigde,, het aangaan van een debat naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen, wat 
datt alles aangaat is de Regeering niet wettelijk gebonden.462 

Omdatt artikel 69 IS niets zegt over de vorm van het muchtingenrecht en de inlichtingenplicht, kan de 

regeringg zelf bepalen of er bij toepassing van het artikel sprake zal zijn van een mondelinge behande-

ling,, een verschijning van een regeringsgemachtigde en een debat.463 

Hett regeringsstandpunt leidt ertoe dat het College van gedelegeerden een petitievoorstel van zijn lid 

Feuilletauu de Bruyn aanneemt In de petitie wendt het College van gedelegeerden zich tot de kroon en 

dee Staten-Generaal met het verzoek om artikel 69 IS zo te wijzigen dat de Indische regering voortaan 

verplichtt is om mondeling te voldoen aan een verzoek om inlichtingen, en aldus het interpellatierecht 

vann de Volksraad buiten twijfel te stellen.464 De kroon en de Staten-Generaal sluiten zich aan bij het 

4588 Zie Toelichting op het reglement van orde van den Volksraad en van het College van Gedelegeerden, p. 
24. . 

4599 Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 270. 
4600 Zie paragraaf 5.2.2 voor een behandeling van de korte conflictenregeling. 
4611 Zie Schrieke (1936), p. 1-5 voor een uitgebreide weergave van de voorgeschiedenis. Zie HCvG 1934-

1935,, p. 505-14 en 521-44 voor de debatten in het College van gedelegeerden. 
4622 HCvG 1934-1935, p. 508. 
4633 Zie HCvG 1934-1935, p. 507-8 voor andere regeringsargumenten. Zie Helb, p. 14-8 en Schrieke (1936), p. 

7-233 voor uitgebreidere behandelingen van (de kracht van) de verschillende argumenten. 

^BHV rr 1934-1935,170. 
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standpuntt van de Indische regering, en wijzen de petitie af.*65 Volgens minister van koloniën Colijn ligt 

hett interpellatierecht voor de Volksraad 'ver buiten den practischen gezichtskring. Er is voorloopig 

geenn enkele reden om zich daarover druk te maken'.466 

Hiermeee staat vast dat de Indische regering niet verplicht is om op verzoeken tot inlichtingen gedaan 

opp grond van artikel 69 IS mondeling te antwoorden en in debat te treden over de gegeven inlichtingen. 

Inn de praktijk is de Indische regering sinds 1935 steeds bereid geweest 'mondeling op interpellaties te 

antwoorden'.*677 Dit is echter eerder een gunst van de regering jegens de Volksraad, dan een plicht voor 

dee regering op grond van een de Volksraad toekomend recht. Het lijk t daarom - in ieder geval vanaf 

19355 - moeilijk om het in artikel 69 IS aan de Volksraad toegekende recht te omschrijven als een recht 

vann interpellatie; wel is er op grond van dit artikel natuurlijk een recht op inlichtingen. 

Verschillendee schrijvers menen dat de Volksraad het recht van interpellatie in 1935 is ontnomen. Zo 

steltt Meyer Ranneft dat 'den Volksraad het indertijd min of meer plechtig geschonken, in jarenlange 

conventiee nooit misbruikte interpellatierecht [is] ontzegd'; en heeft Logemann het over een 'omstreden 

enn den Volksraad voorlopig afgestreden punt'.46* 

3.. Verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal aan de Volksraad 

Tijdenss de totstandkoming van de Indische staatsregeling komt in de Volksraad en in de Staten-Gene-

raall  de vraag aan de orde of met de invoering in de Indische staatsregeling van een inlichtingenplicht 

voorr de gouverneur-generaal jegens de Volksraad - neergelegd in het zojuist besproken artikel 69 IS -

eenn verantwoordingsplicht voor de gouverneur-generaal jegens de Volksraad wordt geïntroduceerd. 

Inn de Volksraad wordt over deze vraag enige discussie gevoerd. In de memorie van toelichting bij 

hett voorontwerp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854 staat dat 'het instituut der 

ministerieelee verantwoordelijkheid' in Nederlands-Indië afwezig is.470 In reactie hierop stellen Volks-

raadledenn in het voorlopig verslag dat het toekomstige artikel 69 IS bepaalt dat de gouverneur-generaal 

inlichtingenn versterkt aan de Volksraad; daarmee wordt 'feitelijk het beginsel der verantwoordelijkheid 

inn de wet vastgelegd'.471 Volgens deze leden impliceert de inlichtingenplicht van de gouverneur-

generaall  jegens de Volksraad diens verantwoordelijkheid aan de Volksraad. In de memorie van ant-

4655 Zie onder meer BHTK 1935-1936, 311; BHTK 1936-1937, 135; HTK 1936-1937, p. 1650; HEK 1936-
1937,, p. 471,477-8 en 487. 

4666 HEK 1936-1937, p. 487. 
4677 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 106. 
4688 Meyer Ranneft (1937), p. 306; Logemann (1938), p. 274. 
4699 Voor alle duidelijkheid: het Regeringsreglement van 1854 bevatte een dergelijke inlichtingenplicht niet. 
4700 Heinsius en Brouwer, deel III , p. 26. 
4711 Heinsius en Brouwer, deel III , p. 87. De tekst van artikel 69 IS is hierboven weergegeven bij de behande-

lingg van het recht van 'interpellatie' van de Volksraad. 
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woordd op het voorlopig verslag ontkent de regering de implicatie: er is een inlichtingenplicht, maar 

geenn verantwoordelijkheid.472 Het Volksraadlid Cramer dient vervolgens een amendement in waarin 

expliciett wordt bepaald dat de gouverneur-generaal vanwege zijn beleid inzake inwendige aangelegen

hedenn verantwoording schuldig is aan de Volksraad, maar dit amendement wordt door de Volksraad 

mett 36 tegen 6 stemmen verworpen.473 

Inn de Staten-Generaal komt de kwestie slechts kort aan de orde. De memorie van toelichting bij het 

wetsontwerpp tot herziening van het Regeringsreglement van 1854 stelt dat 'het instituut der ministeriee-

lee verantwoordelijkheid' in Nederlands-Indiè* ontbreekt,474 en volgens minister De Graafï gaat het 

wetsontwerpp uit van 'scheiding, vooralsnog, van de wetgevende macht en de uitvoerende macht, in dien 

zin,, dat in dezen elke verantwoordelijkheid van Gouverneur-Generaal (...) aan den Volksraad geheel en 

all is uitgesloten'.475 Dit alles leidt niet of nauwelijks tot een weerwoord van de Staten-Generaal. 

All met al kan worden gesteld dat de Indische en Nederlandse regering en een meerderheid van de 

Volksraadd en de Staten-Generaal menen dat de Indische staatsregeling geen verantwoordingsplicht van 

dee gouverneur-generaal jegens de Volksraad introduceert. In de literatuur wordt vaak hetzelfde stand

puntt aangehangen. Zo stelt oud-gouverneur-generaal Fock dat de gouverneur-generaal geen verant

woordingg 'aan den Volksraad is verschuldigd', al moet hij wel 'in het openbaar naar aanleiding van 

opmerkingenn en kritiek [van de Volksraad] zijn beleid verdedigen'; vindt Westra dat 'de staatsrechtelij

kee constructie van Indie een ter verantwoording roepen van de indische regeering niet kan kennen, 

omdatt er geen staatkundige verantwoordelijkheid aan den volksraad bestaat'; denkt Helb dat 'een 

verantwoordelijkheidd van de Reg. aan het College' niet bestaat, en meent A.F. de Savornin Lohman dat 

'verantwoordelijkheidd van G.G. (...) aan den Volksraad ontbreekt'.476 

Eenn afwijkende opvatting wordt in 1933 verdedigd door Logemann.477 Deze schrijver meent - in de 

lijnn van enkele Volksraadleden bij de behandeling van het voorontwerp - dat door de inlichtingenplicht 

vann artikel 69 IS het gehele regeringsbeleid onder de openbare controle staat van de Volksraad, en dat 

daaromm de gouverneur-generaal verantwoordelijk is aan de Volksraad. Weliswaar wordt de verantwoor

delijkheidd van de Indische regering aan de Volksraad in de regel ontkend, maar dit is 

eenn zaak van woordgebruik. Men verwart verantwoordelijkheid met de sanctie, die op een afwijzen der 
verantwoordingg in (o.a.) in het parlementaire stelsel volgen kan. De verantwoordingsplicht zelf is van 

4722 Zie Heinsius en Brouwer, deel III, p. 121. 
47ïï Zie Heinsius en Brouwer, deel Hl, p. 208, 228 en 809. Het amendement had mede de strekking om de 

ondergeschiktheidd van de gouverneur-generaal aan de kroon inzake inwendige aangelegenheden van Nederlands-
Indiee te ontkennen; zie Logemann (1933a), p. 291-2. 

4744 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 33. 
47ïï Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 376. 
4766 Fock, p. 116; Westra (1934), p. 93; Helb, p. 17; A.F. de Savornin Lohman (1938), p. 20. 
4777 Zie I. Samkalden (1939), p. 608 voor een opvatting die vergelijkbaar is met die van Logemann, maar niet 

off nauwelijks wordt gemotiveerd. 
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hett bestaan van die sanctie onafhankelijk.478 

Verantwoordingsplichtt betekent volgens Logemann - die zich beroept op Thorbecke en Buys - niet 

meerr dan de plicht om na verzoek daartoe, inlichtingen te verstrekken, rekenschap te geven van feiten 

enn motieven, en zonodig zich te rechtvaardigen tegen kritiek, en de 'verantwoordingsplicht, zoo 

opgevat,, is door de indische Regeering bij mijn weten nimmer ontkend'.479 

Opp zich kan met Logemanns opvatting worden ingestemd. De inlichtingenplicht van de gouverneur-

generaall  kan een verantwoordingsplicht worden genoemd. Deze verantwoordingsplicht komt namelijk 

inderdaadd neer op het verstrekken van inlichtingen en het geven van rekenschap. Dat aan de verant-

woordingsplichtt geen sanctie is verbonden, doet aan het bestaan van die plicht niet af. Er is een onder-

scheidd tussen een verantwoordingsplicht enerzijds en een sanctie als de vertrouwensregel anderzijds, 

zodatt het heel goed mogelijk is om uit te gaan van een verantwoordelijkheid zonder sanctie. 

Daarbijj  moeten echter wel twee kanttekeningen worden gezet. De eerste is, om in de lijn te blijven 

vann Logemann, 'een zaak van woordgebruik'. De verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal 

jegenss de Volksraad kan beter niet worden omschreven als een politieke verantwoordelijkheid, omdat 

dee gouverneur-generaal geen politicus is, maar een aan de kroon ondergeschikte ambtenaar. Gezien het 

ontbrekenn van een sanctie op deze verantwoordelijkheid lijk t een benaming als vrijblijvende verant-

woordelijkheidd gepast De tweede kanttekening is dat uit de hierboven geschetste gebeurtenissen rond 

hett recht van 'interpellatie' blijkt dat de vorm die de inlichtingenplicht - en dus de verantwoordings-

plichtt - aanneemt naar believen kan worden aangepast door de Indische regering, geruggensteund door 

dee Nederlandse regering en de Staten-Generaal. 

Dee vraag kan opkomen waarom men bij de totstandkoming van de Indische staatsregeling en in de 

literatuurr zo huiverig is geweest om te spreken over verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal 

jegenss de Volksraad. Van Vollenhoven formuleert de huiver ietwat gechargeerd aldus: 'tot geen prijs 

dann ook wil men den (...) inlichtingenplicht [van artikel 69 IS] van den landvoogd jegens de vertegen-

woordiging,, die naast hem staat, zien aangemerkt als een verantwoordingsplicht jegens dat college'.4*0 

Volgenss Van Vollenhoven heeft men de inlichtingenplicht niet willen omschrijven als verantwoor-

dingsplichtt omdat men bang was daarmee de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volks-

raadd uit zijn voegen te trekken. Mogelijk vreesde men het parlementaire stelsel via de achterdeur naar 

binnenn te halen.4*1 Door het ontbreken van een sanctiemogelijkheid lijk t dat echter tamelijk moeilijk. 

Logemannn (1933a), p. 190. Zie Logemann (1947), p. 79 voor een vergelijkbare opmerking. 
Logemannn (1933a), p. 190. 
Vann Vollenhoven (1934), p. 222. 
Ziee ook Logemann (1933a), p. 289. 
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Dee huiver lijk t daarmee vooral een wat overdreven voorzichtigheid. 

b.3b.3 De verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad, en de positie van de Volksraad in 

hethet staatsrecht voor Nederlands-Indië 

Aann de hand van het in b.1 en b.2 weergegevene kan de verhouding tussen de gouverneur-generaal en 

dee Volksraad als volgt worden getypeerd. Zowel op het terrein van regelgeving als op het terrein van 

controlee is de verhouding er een tussen ongelijkwaardige partners: de gouverneur-generaal heeft een 

veell  sterkere positie. Op het terrein van regelgeving geeft de Volksraad niet meer dan een bindend 

advies,, op het terrein van controle heeft de Volksraad geen beslissende stem omdat hij de gouverneur-

generaall  niet naar huis kan sturen. Daarnaast wordt de vorm die de controle aanneemt eenzijdig bepaald 

doorr de Indische regering (zij het met ruggensteun van de Nederlandse regering). 

Dezee typering kan de vraag doen opkomen hoe de positie van de Volksraad in het staatsrecht voor 

Nederlands-Indiëë van de periode 1927-1942 moet worden omschreven. Over deze vraag hebben vele 

tijdgenotenn zich gebogen. Over het vertegenwoordigend karakter van de Volksraad lopen de meningen 

nauwelijkss uiteen: gezien de regeling van het actief kiesrecht voor de Volksraad (zie hiervoor paragraaf 

5.2.33 onder b.1) wordt vrij algemeen aangenomen dat de Volksraad een vertegenwoordigend karakter 

draagtt 'niet in dien zin, dat de bevolking had mede te werken tot de samenstelling van dit orgaan, maar 

wèll  in dezenn zin, dat dit lichaam had op te komen voor de belangen van de bevolking die het te beharti-

genn had'.4*2 Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de Volksraad, gezien zijn geringe bevoegdhe-

denn op regelgevend en controlerend terrein, geen echt parlement is zoals de Staten-Generaal in Neder-

land.483 3 

Err zijn ook positievere omschrijvingen van de Volksraad; daarin worden verschillende accenten 

gelegd.. Veel tijdgenoten zien de Volksraad als een college van controle en kritiek op de Indische 

regering,, en als plaats waar deze regering haar beleid kan motiveren en voorlichting kan verstrekken. 

Hett Tweede-Kamerlid Rutgers stelt tijdens de behandeling van het wetsontwerp tot herziening van het 

Regeringsreglementt van 1854 dat door de behandeling van ontwerp-ordonnanties in de Volksraad 'de 

gelegenheidd en de noodzakelijkheid wordt geschapen om de politiek van het Gouvernement te onder-

werpenn aan critiek (...) en voor het Gouvernement om zijn voornemens en zijn houding toe te lichten en 

4822 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 236. Zie Poetsma, p. 3 voor een scherper geformuleerde opvatting. 
4,33 Zie Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 147 (minister van koloniën De Graaff); Heinsius en Brouwer, deel 

IV,, p. 267 (het Tweede-Kamerlid voor de SDAP Albania); Colijn (1928), p. 47-50; Van Gybland OosterhofT 
(1926),, p. 262-3; Kies (1928), p. 52; Meyer Ranneft (1938), p. 255-7; Meyer Ranneft (1940), p. 484; Poetsma, p. 
3;; I. Samkalden (1939), p. 599-600; Tien jaar Volksraad arbeid 1928-1938, p. 10 en 79 voor opvattingen van die 
strekking.. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt enige discussie gevoerd over de vraag of de Volksraad 
eenn volwaardig parlement is geweest: zie L. de Jong, deel 14, tweede helft, p. 773-85. Onder tijdgenoten lijkt van 
eenn dergelijke discussie niet of nauwelijks sprake te zijn geweest. 
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tee verdedigen'.4* 4 Zijn opvatting wordt door vele schrijvers gedeeld. Zo stelt Fock dat de gouverneur-

generaall  in de Volksraad 'in het openbaar naar aanleiding van opmerkingen en kritiek zijn beleid 

[moet]]  verdedigen' en dat de gouverneur-generaal door de openbare bespreking van het regeringsbeleid 

inn de Volksraad 'de gelegenheid gekregen heeft, om op een officieele plaats openlijk mededeelingen te 

latenn doen, verklaringen te laten geven en misverstanden te doen wegnemen'.485 En in het overzichts-

werkk Tien jaar Volksraad arbeid 1928-1938 stelt de secretaris van de Volksraad De Booy 

datt door het bestaan van den Volksraad de Regeering (...) uit het duister is getreden in het licht der 
openbaarheidd en dat de Regeering (...) niet slechts in staat gesteld, maar ook verplicht wordt in het 
openbaarr rekenschap af te leggen van Haar daden.4*6 

Verderr wordt vrij vaak gesteld dat de Volksraad een schakel is tussen het volksleven en de Indische 

regering:: de Volksraad fungeert voor de bevolking als klachtenbureau en is voor de regering de plaats 

waarr zij kan leren wat er onder de (leidende kringen van de) bevolking leeft. Zo stelt het overzichtswerk 

TienTien jaar Volksraad arbeid 1928-1938 dat de Volksraad bij de bevolking 'allengs meer bekend [is] 

gewordenn als instantie, welke recht kan verschaffen in gevallen, waarin de administratie minder juiste 

off  aanvechtbare beslissingen heeft genomen'; dit leidt tot 'rekesten (...) over zeer uiteenlopende onder-

werpen'' aan de Volksraad.487 Volgens een schrijver als Meyer Ranneft brengt de Volksraad de regering 

'eenn kennis van wat er omgaat die geen ander lichaam of orgaan geven kan'.488 En volgens een schrijver 

alss Kies heeft de regering in de volksraad 'contact, niet met breede lagen van de bevolking (...), maar 

mett vertegenwoordigers van wat men zou kunnen noemen de drijvende krachten in die bevolking'.489 

Naastt deze omschrijvingen - de Volksraad heeft een zwak vertegenwoordigend karakter en is geen echt 

parlement,, en fungeert als college van (vrijblijvende) controle en kritiek, als forum voor de regering, als 

klachtenbureauu voor de bevolking en als contactpunt voor de regering met de bevolking - kan de positie 

vann de Volksraad in het staatsrecht voor Nederlands-Indië van de jaren 1927-1942 ook worden om-

schrevenn in het licht van het streven van de ethische richting en de ethische politiek naar zelfbestuur. 

Zoalss in het vorige hoofdstuk al weergegeven komt dit streven, dat verder zal worden omschreven als 

hett klassiek-ethische streven naar zelfbestuur, in het kort op het volgende neer. 

4844 Heinsius en Brouwer, deel IV, p. 347. 
4855 Fock, p. 116. 
4866 Tien jaar Volksraad arbeid 1928-1938, p. 9. Zie Jansen (1931), p. 47; Kies (1928), p. 53; Kleintjes (1932-

1933),, deel I, p. 237; Logemann (1938), p. 273-4; Meyer Ranneft (1937), p. 305; Meyer Ranneft (1940), p. 484; 
Schriekee (1929), p. 107-8; Schrieke (1940), p. 23; Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelij-
keke hervormingen, deel I, p. 123, voor vergelijkbare opvattingen. 

4877 Tien jaar Volksraad arbeid 1938-1938, p. 83. Zie Kies (1928), p. 54 en H. Samkalden, p. 332 voor 
vergelijkbaree opvattingen. 

4888 Meyer Ranneft (1938), p. 270. 
4899 Kies (1938), p. 856. Zie Schrieke (1940), p. 99-100 en Verslag van de commissie tot bestudeering van 

staatsrechtelijkestaatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 100-1 voor vergelijkbare opvattingen. 
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Vertegenwoordigerss van het klassiek-ethische streven wensen zelfbestuur voor Nederlands-Indië 

naarr westers model mede voor en door de inheemse bevolking. Dit zelfbestuur is echter moeilijk te 

bereiken.. Als Nederlands-Indië zelfbestuur krijgt naar westers model, en er vanuit Nederland dus veel 

minderr wordt gecontroleerd, kan de gouverneur-generaal niet optreden als autocraat. Er moet een 

controlerendd orgaan komen in Nederlands-Indië dat meewerkt aan het vaststellen van regelgeving, en 

waaraann de Indische regering verantwoordelijk is. Dit controlerend orgaan moet worden samengesteld 

uitt vertegenwoordigers van de bevolking van Nederlands-Indië. Het probleem daarbij is dat de bevol-

king,, met name het inheemse deel, niet rijp is voor de introductie van een dergelijk orgaan. De inheem-

see bevolking moet door Nederland worden opgeleid om deel te kunnen nemen aan het regeren van 

Nederlands-Indië.. Deze opleiding zal lange tijd duren en dient bij voorkeur niet te leiden tot onafhank-

elijkheidd voor Nederlands-Indië. 

Inn het vorige hoofdstuk is de instelling van de Volksraad geschetst als een eerste stap op weg naar 

hett betrekken van de (inheemse) bevolking bij zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model. 

Dee instelling zorgt ervoor dat vertegenwoordigers van de bevolking in aanraking komen met de praktijk 

vann het regeren van Nederlands-Indië opdat zij later actief betrokken kunnen worden bij die praktijk en 

bijj  het toekomstige zelfbestuur voor Nederlands-Indië. De uitbreiding van de bevoegdheden van de 

Volksraadd onder het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling kan worden gezien 

alss een tweede stap op deze weg. De Volksraad krijgt beperkte bevoegdheden op regelgevend en 

controlerendd terrein, de twee belangrijkste terreinen van bevoegdheid voor een parlement in westerse en 

meerr in het bijzonder Nederlandse zin.490 Hierdoor kunnen de vertegenwoordigers van de bevolking 

nogg nader in aanraking worden gebracht met de praktijk van het regering van Nederlands-Indië, zonder 

echterr al beslissende invloed op die praktijk te mogen en kunnen uitoefenen. De tweede stap, bestaand 

uitt beperkte bevoegdheidsuitbreiding voor de Volksraad, is daarmee net als de eerste stap een tamelijk 

voorzichtigee - en als zodanig typerend voor het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. 

5.2.55 Typering van het stelsel van de jaren 1927-1942 in het licht van het klassiek-ethische 

strevenn naar zelfbestuur voor Nederlands-IndiS 

Hierbovenn is het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden van de Grondwet van 1922 en 

dee Indische staatsregeling vrij uitgebreid weergegeven. Gebleken is dat in dit stelsel de inwendige 

aangelegenhedenn van Nederlands-Indië zoveel mogelijk in Nederlands-Indië moeten worden geregeld, 

enn de Volksraad iets meer bevoegdheden heeft dan voorheen. Tegelijk is gebleken dat de werking van 

hett parlementaire stelsel in Nederland en de daarmee samenhangende handhaving van de mogelijkheid 

voorr de kroon om de gouverneur-generaal aanwijzingen te geven, ervoor zorgt dat er geen sprake is van 

Ziee ook Bovend'Eert en Kummeling, p. 163. 

521 1 



eenn werkelijk ingrijpende overheveling van bevoegdheden naar en toename van zelfbestuur voor 

Nederlands-lndië.. Daarmee komt de vraag op hoe het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegd

hedenn van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling moet worden getypeerd in het licht van 

hett in het vorige hoofdstuk geschetste en zojuist nogmaals weergegeven klassiek-ethische streven naar 

zelfbestuurr voor Nederlands-lndië. 

Bijj een dergelijke typering moet een onderscheid worden gemaakt tussen de grondwetsherziening 

vann 1922 enerzijds en de vaststelling van de Indische staatsregeling in 1925 anderzijds. Het karakter 

vann de grondwetsherziening van 1922 is, voor zover het de herziening van de koloniale grondwetsarti

kelenn betreft, waarschijnlijk het best omschreven door de Nederlandse regering zelf in haar memorie 

vann toelichting bij de in maart 1921 ingediende wetsontwerpen tot herziening van de Grondwet. Inzake 

dee voorstellen tot herziening van de koloniale grondwetsartikelen stelt de regering dat het onvermijde

lijkk is zich bij deze herziening 

eenn denkbeeld te vormen, zoowel van de richting der hervormingen als van de grenzen, waarbinnen zij 
beperktt dienen te blijven. Wat de richting betreft, is de Regeering van oordeel, dat zoowel wetgeving 
alsals bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden zooveel mogelijk moeten worden gelegd in 
handenn van in Indiè* zelf zetelende lichamen en overheden en dat aan de aldaar gevestigde bevolking 
eenn zoo groot mogelijke invloed op en aandeel in de samenstelling dier lichamen moet worden 
toegekend.. Bij eiken stap in deze richting zal de grens worden bepaald door de mogelijkheid om, 
hetzijj in de ontwikkeling der in Indie aanwezige krachten, hetzij in de werking van het toezicht van uit 
Nederland,, waarborgen te vinden voor een bestendig, aan moderne eisenen voldoend regeeringsbeleid. 
Ditt brengt mede dat, voor het bij deze Grondwetsherziening in het oog te vatten tijdperk, aan den 
wetgeverr hier te lande de bevoegdheid tot regeling van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking 
komendee koloniale aangelegenheden verzekerd blijft en dat de Staten-Generaal een daadwerkelijk 
toezichtt op het koloniaal bestuursbeleid behouden.491 

Enerzijdss wil de regering bevoegdheden overdragen aan organen in Nederlands-lndië en de bevolking 

vann Nederlands-lndië zoveel mogelijk invloed geven op de samenstelling van die organen - en zo een 

groteree mate van zelfbestuur naar westers model voor Nederlands-lndië in het leven roepen. Anderzijds 

will de regering met de overdracht en met het geven van invloed niet te ver gaan omdat, zo valt uit de 

laatstee twee zinnen van het citaat af te leiden, volgens de regering Nederlands-lndië en zijn (inheemse) 

bevolkingg niet klaar zijn voor een vérgaande overdracht van bevoegdheden, een vérgaande invloed van 

dee bevolking aldaar, en een vérgaande vorm van zelfbestuur. 

Eenn schrijver als Kleintjes, die kan worden beschouwd als een vertegenwoordiger van het klassiek-

ethischee streven naar zelfbestuur, kan goed leven met de grondwetsherziening van 1922 en de opvat

tingenn die eraan ten grondslag liggen. Zo noemt hij deze herziening 'een radicale vernieuwing' en een 

'wijzigingg in grooten stijl'.492 De herziening komt zijns inziens neer op 'autonomie [zelfbestuur] voor 

Indiëë en sterke beperking van de directe inmenging der kroon in indische zaken' en vloeit voort uit 'de 

Heinsiuss en Brouwer, deel IV, p. 8. 
Kleintjess (1932-1933), deel I, p. 24. 
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vaakk aangehaalde, nu reeds classiek geworden, woorden' in de memorie van toelichting over de 

richtingrichting der hervormingen.*59 Kleintjes concludeert dat de grondwetsherziening een 'diep ingrijpende 

veranderingg op staatsrechtelijk gebied*  is.494 

Hoewell  Kleintjes de radicaliteit van de wijziging misschien enigszins overdrijft - zo vergeet hij de 

woordenn in de memorie van toelichting over de grenzen van de hervormingen te vermelden - kan wel 

wordenn gesteld dat de grondwetsherziening van 1922 past in het klassiek-ethische streven naar zelfbe-

stuur.. De herziening van 1922 is een stap verder in de richting van zelfbestuur op centraal niveau naar 

westerss model voor Nederlands-Indië en op het pad van de opleiding van de inheemse bevolking tot 

actievee medewerking aan dit zelfbestuur. Dat deze stap, gezien de opmerkingen in de memorie van 

toelichtingg over de grenzen van de hervormingen, een voorzichtige is, past al evenzeer in het klassiek-

ethischee streven. 

Dee grondwetsherziening van 1922 is daarmee een 'triomf van het klassiek-ethische streven naar 

zelfbestuur.. Het is ook de laatste triomf. Na de herziening van 1922 komt dit streven in ideologisch en 

beleidsmatigg opzicht steeds meer in het gedrang. Dit blijkt uit de totstandkoming van de Indische 

staatsregeling.. Op zich zijn er onderdelen van de Indische staatsregeling die passen in het klassiek-

ethischee streven naar zelfbestuur, zoals de (geringe) bevoegdheidsuitbreiding van de Volksraad. De 

totstandkomingg van de Indische staatsregeling markeert echter vooral een omslagpunt. 

Hett oorspronkelijke wetsontwerp gaf de minister van koloniën niet de bevoegdheid om bevelen te 

gevenn aan de gouverneur-generaal. Opmerkingen van de regering in de memorie van toelichting en b 

dee memorie van antwoord leken te impliceren dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid van de 

ministerr aan de Staten-Generaal, en de ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal 

aann de minister er alleen toe leidden dat de kroon repressief toezicht kon uitoefenen op regeringsdaden 

vann de gouverneur-generaal. Dit had een belangrijke ontwikkeling kunnen zijn in de richting van 

groteree autonomie voor Nederlands-Indië.493 Hoewel de regering later terugkrabbelde, zijn het toch 

voorall  de amendementen-Feber c.s. geweest die deze ontwikkeling hebben tegengehouden. De aanna-

mee van deze amendementen in februari 1925 heeft ertoe geleid dat de Indische staatsregeling de kroon 

bevoegdd verklaard om de gouverneur-generaal aanwijzingen - een eufemistische term voor bevelen - te 

geven.. Dit maakt ondubbelzinnig duidelijk dat de politieke en de ambtelijke verantwoordelijkheid ertoe 

leidenn dat de kroon voortdurend preventief (en repressief) toezicht kan en moet uitoefenen op de 

4955 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 25. De woorden zijn ook in deze tekst zojuist aangehaald: wetgeving en 
bestuurr inzake de inwendige aangelegenheden moeten zoveel mogelijk in handen moeten worden gelegd van in 
Nederlands-Indiëë zetelende lichamen en overheden, en de bevolking aldaar moet een zo groot mogelijke invloed 
opp en aandeel in de samenstelling van die lichamen krijgen. 

4944 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 26. 
4955 Al kan men zich de vraag stellen of er niet vooral sprake zou zijn geweest van een grotere autonomie voor 

dee gouverneur-generaal, gezien de tamelijk beperkte bevoegdheden van de Volksraad. 
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regeringsdadenn van de gouverneur-generaal.496 Hierdoor wordt een verdere ontwikkeling in de richting 

vann grotere autonomie voor Nederlands-Indië op basis van de Indische staatsregeling bijna onmogelijk. 

Dee Indische staatsregeling, zoals die mede is gevormd door de amendementen-Feber c.s., zet zo een 

remm op het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. 

All  met al kan worden gesteld dat het stelsel van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling 

maarr een zeer kleine stap zet in de richting van meer zelfbestuur voor Nederlands-Indië. Nu hoeft dit op 

zichh niet in strijd te zijn met het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur: ook dit gaat uit van een 

geleidelijkee ontwikkeling. Toch moet het stelsel worden getypeerd als een stelsel dat afstand neemt van 

ditt streven. Het is namelijk door een meerderheid in de Staten-Generaal bewust in een vorm gegoten 

diee de toch al geleidelijke ontwikkeling verder afremt 

Dee aanname van de amendementen-Feber c.s. toont dat rond 1925 het klassiek-ethische streven naar 

zelfbestuurr als leidend ideologisch en beleidsbeginsel op staatsrechtelijk en staatkundig terrein zijn 

bestee tijd heeft gehad. Ze toont dat een nieuwe, conservatievere koloniale ideologie, die vanaf het eind 

vann de jaren tien is opgekomen, het koloniale staatsrecht en het staatkundige koloniale beleid meer en 

meerr vormt en bepaalt. Deze ideologie, die in de loop van de jaren twintig en in de jaren dertig haar 

definitievedefinitieve vorm krijgt en zal worden behandeld in paragraaf 5.3, is een mengsel van cultuurrelativis-

me,, de Rijkseenheidsleer, en de opvatting dat de inheemse bevolking eerst moet worden opgeleid op 

decentraall  niveau voordat kan worden gedacht aan verdere opleiding op centraal niveau. 

Medee onder invloed van de nieuwe ideologie wordt het staatkundige koloniale beleid conservatie-

ver.. Dit nieuwe beleid, dat eerder is omschreven als post-ethische politiek en dat ook aan de orde zal 

komenn in paragraaf 5.3, leidt ertoe dat Nederland in de jaren twintig en dertig niet of nauwelijks 

pogingenn onderneemt om de inheemse bevolking op centraal niveau verder op te leiden, bijvoorbeeld 

doorr de bevoegdheden van de Volksraad verder uit te breiden. Beginjaren veertig worden wel voorstel-

lenn gedaan, maar die hebben weinig om het lijf : ze behelzen vage beloftes of betreffen ondergeschikte 

kwesties.. Ook zal Nederland in de tweede helft van de jaren dertig voorstellen tot herziening van het 

stelsell  van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië, die worden gedaan door 

(inheemsee leden van) de Volksraad en die passen in het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur, 

afwijzen. . 

5.33 Voorstellen tot verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor 

Nederlands-Indiëë en ontwikkelingen in het denken over zelfbestuur voor Nederlands-Indië 

Bedoeldee voorstellen zijn onderverdeeld in twee groepen. Deze verdeling is gebaseerd op het feit dat 

4966 Zie paragraaf 5.2.4.4 onder a. 1 voor een uitgebreidere behandeling van deze kwestie. 
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hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden enerzijds regelgevers kent in Nederland, de 

wetgevendee macht en de kroon, en anderzijds regelgevers kent in Nederlands-Indië, de ordonnantiege-

verr en de gouverneur-generaal. 

Dee voorstellen inzake regelgevers in Nederland - hierna omschreven als voorstellen tot verandering 

inn het Nederlandse deel van het stelsel - worden in paragraaf 5.3.1 behandeld. Paragraaf 5.3.2 behandelt 

ontwikkelingenn in het denken over zelfbestuur (5.3.2.1), en voorstellen over regelgevers in Nederlands-

Indiëë - hierna omschreven als voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel 

(5.3.2.2). . 

5.3.11 Voorstellen tot verandering in het Nederlandse deel van het stelsel 

Hett betreft hier twee voorstellen: het instellen van een Raad voor Overzee, en het opnemen van verte-

genwoordigerss van Nederlands-Indië in de Staten-Generaal. De behandeling van de voorstellen zal kort 

zijnn omdat ze geen van beide in praktijk zijn gebracht.497 

a.a. De Raad voor Overzee 

Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat in de periode 1848-1927 voorstellen zijn gedaan om in Neder-

landd een Raad van koloniën in te stellen die de minister van koloniën zou moeten adviseren. In de in dit 

hoofdstukk behandelde periode zijn vergelijkbare voorstellen gedaan. Het voornaamste voorstel wordt in 

19311 gedaan door Harloff, een oud-lid van de Raad van Nederlands-Indië. Het voorstel behelst blijkens 

Harloffss brochure Een raad van experts voor Nederlandsch-Overzee de instelling van een 'Raad voor 

Overzee',4988 die de minister van koloniën adviseert. 

Dee Raad zou moeten bestaan uit een voorzitter en twaalf leden, allen door de kroon benoemd. De 

voorzitterr en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar; ieder jaar treden drie van de 

ledenn volgens anciënniteit af. De leden 'mogen niet korter dan 10 jaar in Oost- of West-Indië gediend 

hebbenn of aldaar werkzaam zijn geweest, en op het tijdstip van hun benoeming niet langer dan één jaar 

geledenn die gebieden verlaten hebben'.499 De Raad dient 'den minister voor te lichten ten aanzien van 

allee overzeesche zaken en aldus het staatsgezag in de gelegenheid te stellen zijn beleid te bepalen'.500 

Hierdoorr zal de minister 'voortdurend gelegenheid gegeven worden tot (...) overleg en persoonlijk 

contactt met door hemzelf uitgekozen, dus zijn vertrouwen genietende adviseurs'.501 De voorlichting zal 

4977 Als dit wel was gebeurd, zou het geen ingrijpende veranderingen teweeg hebben gebracht in het stelsel van 
verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. 

4**  Harloff; p. 9. 
4999 Harloff, p. 9. 
5000 Harlorï, p. 18. 
5011 Harloff; p. 34. 
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misverstandenn tussen Nederland en de overzeese gebieden voorkomen en dat is ""meer dan ooit noodig 

nunu het gestaag voortschrijdend Réveil problemen stelt van een gewicht en een gecompliceerdheid, als 

nooitnooit tevoren aan de orde zijn geweesf.5** 1 

Hett voorstel roept bij sommigen groot enthousiasme op: zo verklaart Kies, een oud-lid van de 

Volksraad,, zich 'onvoorwaardelijk voorstander van het denkbeeld-Harloff.503 Minister van koloniën De 

Graaff,, de Staten-Generaal en de Volksraad zijn minder gecharmeerd van het voorstel: de minister heeft 

all  genoeg adviseurs, een onervaren minister loopt het risico aan de leiband van de Raad te lopen, en een 

beteree gang van zaken is door de instelling van de Raad niet gewaarborgd.504 Het voorstel van Harloff 

wordtt dan ook niet in praktijk gebracht. Datzelfde geldt voor vergelijkbare voorstellen tot instelling van 

eenn nieuw adviesorgaan voor de minister van koloniën die in de periode 1927-1942 zijn gedaan.505 

b.b. Vertegenwoordigers van Nederlands-Indië in de Staten-Generaal 

Tijdenss de totstandkoming van het in de jaren 1927-1942 geldende stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië is enkele malen voorgesteld om in dit stelsel de mogelijk-

heidd op te nemen vertegenwoordigers van Nederlands-Indië af te vaardigen naar de Staten-Generaal. 

Zoo wordt in het uit 1920 daterende Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting 

vanvan Nederlandsch-lndië van de commissie Carpentier Alting voorgesteld om de Grondwet dusdanig te 

wijzigenn dat in een nieuw stelsel afgevaardigden van het vertegenwoordigend lichaam in Nederlands-

Indiëë naar de Staten-Generaal kunnen worden gezonden.506 Zij moeten 'door de Indische vertegenwoor-

digingg voor bepaalde zaken en (...) voor niet te lang te worden uitgezonden om het contact met Indië 

niett te verliezen', en moeten een 'adviseerende stem' krijgen in de Staten-Generaal.507 De afvaardiging 

iss van nut als in Nederland 'zaken van algemeen staatsbelang moeten worden geregeld, waarbij ook 

Indiëë betrokken is of wanneer (...) in Indië conflicten ontstaan die door den Nederlandsche wetgever het 

bestt kunnen worden opgelost'.50*  Het tekort aan kennis in de Staten-Generaal over Nederlands-Indië zal 

wordenn aangevuld, er komen meer waarborgen voor een onpartijdige regeling van belangen, en de band 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië zal worden versterkt.509 

Tijdenss de grondwetsherziening van 1922 worden in de Volksraad en de Staten-Generaal vergelijk-

5022 Harloff, p. 32. Cursivering van de schrijver. Met het 'Réveil' doelt de schrijver op de emancipatie van de 
inheemsee bevolking. 

5033 Kies (1932), p. 393. 
5044 Zie Stolk,p. 96-7. 
5055 Zie Stolk, p. 85-98 voor een uitgebreidere behandeling van het voorstel van Harloff en voor een behande-

lingg van vergelijkbare voorstellen. 
5066 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 285. 
5077 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 73. 
5088 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 72. 
5099 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 73. 
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baree voorstellen gedaan. De aan de Volksraad overgelegde voorstellen tot herziening van de Grondwet 

bevattenn geen voorziening als bepleit door de commissie Carpentier Alting. Daarop dienen de Volks-

raadledenn Cramer, Vreede en Teeuwen in april 1921 een amendement in, het amendement-Cramer. 

Hierinn wordt voorgesteld het vertegenwoordigend lichaam in de gebieden Nederlands-Indië, Suriname 

enn Curacao bevoegd te verklaren het voorstaan van de belangen van deze gebieden op te dragen aan 

tijdelijkee afgevaardigden en hen te voorzien van zodanige opdrachten als dit lichaam nodig zal oorde-

len.. De afgevaardigden hebben toegang tot de vergaderingen van de Staten-Generaal en brengen inzake 

dee onderwerpen, waarbij het belang van het afvaardigende gebied is betrokken, een raadgevende stem 

uit.5100 Volgens Cramer is het nut van dit amendement dat de Staten-Generaal rechtstreeks contact zullen 

hebbenn met Volksraadleden, 'dat het levende woord zal worden gehoord en dat niet uit stukken alleen 

zall  worden geoordeeld'.511 Een meerderheid van de Volksraad steunt het amendement: het wordt op 29 

aprill  1921 met zestien tegen zeven stemmen aangenomen.312 

Eenn in de Volksraad aangenomen amendement verplicht de Nederlandse regering tot niets, en de bij 

dee Tweede Kamer in maart 1921 ingediende voorstellen tot herziening van de Grondwet worden dan 

ookk niet aangepast aan het amendement-Cramer. Daarop dienen vijf Tweede-Kamerleden onder leiding 

vann Marchant in november 1921 een amendement in. Dit amendement-Marchant c.s. bepaalt dat het 

vertegenwoordigendd lichaam in Nederlands-Indië, in Suriname en in Curacao aan een of meer van zijn 

ledenn kan opdragen om de belangen van het gebied voor te staan in de vergaderingen van de Staten-

Generaall  bij de behandeling van onderwerpen rakende die belangen.513 

Marchantt c.s. hebben het amendement ingediend omdat - aldus Marchant - de Staten-Generaal er 

behoeftee aan hebben 'dat hier gehoord wordt de levende stem van degenen, over wier belangen wordt 

gehandeld';; dit is des te noodzakelijker nu door de snelle ontwikkelingen in Nederlands-Indië 'deze 

Vergaderingg meer en meer onbevoegd wordt om te oordeelen over de Indische belangen'.514 Daartegen-

overr stellen enkele Kamerleden en minister Ruys de Beerenbrouck dat de herzieningsvoorstellen in de 

Grondwett zullen vastleggen dat de vertegenwoordigende lichamen overzee gehoord zullen worden over 

voorstellenn van wet, de overzeese gebieden betreffende. Dit maakt het zenden van afgevaardigden naar 

dee Staten-Generaal 'volmaakt overbodig'.515 Verder, zo stellen zij, zou aanname van het voorstel leiden 

tott de aanwezigheid in Nederland van permanente delegaties van de overzeese vertegenwoordigende 

lichamen.. Deze delegaties zouden al snel vervreemden van de toestanden overzee.516 Voor de Tweede 

5100 Zie Heinsius en Brouwer, deel I, p. 7-8 en 148. 
5111 Heinsius en Brouwer, deel I, p. 149. Met 'stukken* wordt gedoeld op de Handelingen van de Volksraad. 
5122 Heinsius en Brouwer, deel I, p. 198. 
5133 Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 42. 
5144 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 159. 
5155 Heinsius en Brouwer, deel II, p. 173. De opmerking is van minister-president Ruys de Beerenbrouck. 
3166 Zie Heinsius en Brouwer, deel n, p. 164-5 (Gerretson), 168-9 (Scheurer) en 172 (Ruys de Beerenbrouck). 
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Kamerr wegen de tegenargumenten zwaar genoeg om het amendement-Marchant c.s. met 39 tegen 29 

stemmenn te verwerpen.517 

Alduss heeft geen van bovengenoemde voorstellen geleid tot opname in de Grondwet van 1922 van 

dee mogelijkheid om vertegenwoordigers van Nederlands-Indië (en Suriname en Curacao) met raadge-

vendee stem af te vaardigen naar de Staten-Generaal. De grondwetsherziening van 1938 zorgt evenmin 

voorr een dergelijke opname.518 

5.3.22 Ontwikkelingen in het Nederlandse denken over zelfbestuur en voorstellen tot verandering 

inn het Nederlands-Indische deel van het stelsel 

Dee ontwikkelingen in het denken worden in paragraaf 5.3.2.1 behandeld. De paragraaf bevat een korte 

weergavee van de redenen voor de toenemende kritiek in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuww op het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur (5.3.2.1 onder a.1); en een nadere behandeling 

vann één van deze redenen: de ontwikkeling van de nationalistische beweging (5.3.2.1 onder a.2). 

Vervolgenss worden ontwikkelingen weergegeven in het Nederlandse denken van de jaren twintig en 

dertigg over zelfbestuur (5.3.2.1 onder b). Paragraaf 5.3.2.2 behandelt voorstellen tot verandering in het 

Nederlands-Indischee deel van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden. 

5.3.2.11 Ontwikkelingen in het Nederlandse denken over zelfbestuur 

a.a. 1 Het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur en de redenen voor de kritiek erop 

Hoewell  het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur (naar westers model) al enkele malen eerder is 

omschreven,, lijk t het verstandig om op deze plaats nog even aan te geven welke vier in vrij brede kring 

gedeeldee uitgangspunten dit streven rond 1900 - en tot ongeveer 1920 - kende: 

•• Men wenst grotere zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering, hetzij via zelfbeperking 

vann Nederlandse organen, hetzij (en bij voorkeur) via een wettelijke regeling. 

•• De grotere zelfstandigheid vereist de instelling van een controlerend en (eventueel) mede-regelend 

orgaann voor Nederlands-Indië, bij voorkeur in de vorm van een vertegenwoordigend lichaam 

gekozenn door de bevolking van Nederlands-Indië. 

•• Een probleem is dat de bevolking van Nederlands-Indië, met name het inheemse deel ervan, niet rijp 

iss voor de instelling van een dergelijk vertegenwoordigend lichaam, en eerst moet worden opgeleid 

omm aan zelfbestuur te kunnen deelnemen. 

•• Ten slotte meent men dat de opleiding van de (inheemse) bevolking lange tijd in beslag zal nemen 

enn ziet men over het algemeen de opleiding liever niet uitmonden in beëindiging van de relatie 

5177 Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 177. 
5188 In 1954 is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een enigszins vergelijkbare voorziening wel 

opgenomen,, zie de artikelen 17 en 18 Statuut. 
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tussenn Nederland en Nederlands-Indië. 

Dee laatste twee uitgangspunten zijn, zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, in sterke mate gebaseerd 

opp de Nederlandse perceptie van de inheemse samenleving, en daarmee (ook) zelfbeperkingen in het 

Nederlandsee koloniale denken. 

Hieronderr zal blijken dat blijken dat dit geheel van uitgangspunten ook nó 1920 nog steeds door 

velee Nederlandse koloniale denkers wordt geaccepteerd - en hiervoor is al gebleken dat het bepalend is 

geweestt voor de koloniale artikelen van de Grondwet van 1922. Daarnaast zijn er vanaf ongeveer 1920 

echterr meer dan voorheen schrijvers die kritiek hebben op het klassiek-ethische streven, en gaan 

'morrelen'' aan een of meer van de uitgangspunten ervan. Ten slotte is er een kleine groep die verder 

gaatt dan morrelen, en opvattingen ventileert die met het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur niet 

off  nauwelijks zijn te rijmen. 

Hett verminderen van de consensus, zeg maar het uitwaaieren van de opvattingen, heeft verschillen-

dee - elkaar soms aanvullende en versterkende - redenen, die vooral relevant zijn voor de tweede groep 

vann schrijvers. Gewezen kan worden op een later te behandelen verklaring van de Indische regering in 

dee Volksraad in november 1918, die volgens sommigen (te) ingrijpende staatkundige veranderingen in 

ethischee geest in het vooruitzicht stelt Ook kan worden gewezen op het onafhankelijkheidsstreven van 

dee inheemse nationalistische beweging, die zich vanaf het eind van de jaren tien in steeds sterker mate 

gaatt roeren, met de communistische 'opstanden' van 1926 en 1927 als voorlopig hoogtepunt. De 

toenemendee activiteiten jagen vele Nederlanders in Nederland en in Nederlands-Indië de schrik op het 

lijf ,, en doen bij sommigen de vraag opkomen hoe wijs het is om te streven naar politieke verheffing van 

dee inheemse bevolking. Daarnaast is er de economische crisis in Nederland en Nederlands-Indië in de 

latee jaren twintig en in de jaren dertig, die sommigen ertoe brengt het belang van nauwe economische 

bandenn tussen Nederland en Nederlands-Indië te benadrukken. Verder is er de opkomst tijdens het 

interbellumm van het cultuurrelativisme in de sociale wetenschap, die sommigen doet betwijfelen of er 

moett worden gestreefd naar zelfbestuur naar westers model. En ten slotte kan worden gewezen op de 

successenn van anti-democratische stromingen in Europa (met name het fascisme in Italië en het 

nationaal-socialismee in Duitsland), die bij sommigen de gedachte doen opkomen dat een autocratisch 

bewindd in Nederlands-Indië zo slecht nog niet is. 

a.2a.2 De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië 

Inn hoofdstuk 4 en eerder in dit hoofdstuk is al kort gesproken over het ontstaan en de ontwikkeling van 

dee nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Daarbij is met name de 'externe' geschiedenis van 

dezee beweging aan de orde gekomen: er is weergegeven welke organisaties en bewegingen er zoal zijn 

geweestt en welke activiteiten ze hebben ontplooid. In het onderstaande zal vooral worden gekeken naar 

dee ontwikkeling van de wensen en opvattingen van de nationalistische beweging. 
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Dee nationalistische beweging wordt geacht te beginnen op 20 mei 1908 met de oprichting van de 

Javaansee organisatie Boedi Oetomo (Het schone streven).51' Deze organisatie - en daarmee de nationa-

listischee beweging - komt echter niet uit de lucht vallen. Haar oprichting lijk t voort te vloeien uit een 

gevoell  van onbehagen over de in de loop van de negentiende eeuw steeds duidelijker Nederlandse 

overheersingg van de Indonesische archipel. Dit gevoel van onbehagen, dat al aanwijsbaar is in het derde 

kwartt van de negentiende eeuw, leeft in ieder geval op Java, dat in die tijd het sterkst met de Neder-

landsee overheersing wordt geconfronteerd.520 De oprichting wordt echter pas mogelijk door een nieuw 

zelfbewustzijn,, dat wordt veroorzaakt door westerse scholing van delen van de inheemse bevolking en 

doorr de ethische politiek, en dat eind negentiende en begin twintigste eeuw het gevoel van onbehagen 

begintt aan te vullen.521 

Hett ontstaan van Boedi Oetomo kan worden gezien als eerste openlijke uiting van 'a fundamental 

transformationn of consciousness' onder de inheemse bevolking van Nederlands-Indië.522 Deze transfor-

matiee is ook onderkend door een Nederlandse tijdgenoot als de adviseur voor inlandse zaken G.A.J. 

Hazeu,, die in december 1908 in een brief aan gouverneur-generaal Van Heutsz stelt dat het ontstaan 

vann Boedi Oetomo samenhangt met veranderingen in de inheemse wereld: 

ieder,, die de Inlandsche wereld met eenige belangstelling waarneemt, [kon] reeds sinds lang weten, dat 
gedurendee de laatste decenniën ook daar nieuwe verlangens en nieuwe idealen begonnen te ontluiken, 
datt die maatschappij, zoo dikwijls star-conservatief en onvatbaar voor ontwikkeling genoemd, lang-
zaamm aanving zich te hervormen.523 

Boedii  Oetomo is vooral belangrijk als beginpunt van de nationalistische beweging en als eerste openlij-

kee uiting van een veranderende inheemse mentaliteit. De vereniging heeft geen grote aanhang verwor-

ven,, en heeft in de verdere ontwikkeling en radicalisering van de nationalistische beweging geen 

voortrekkersroll  vervuld.524 Boedi Oetomo is gedurende het grootste deel van zijn bestaan in de eerste 

plaatss een Javaanse organisatie gebleven - nog in 1930 stelt de waarnemend adviseur voor inlandse 

zakenn Gobée dat Boedi Oetomo 'een Javanistische nationalistische vereeniging [wil ] zijn, trotsch op 

eigenn taal en cultuur'-525 die zeker in de eerste tien jaar van haar bestaan weinig radicale eisen stelt. De 

verenigingg streeft aanvankelijk vooral naar bevordering van het onderwijs van inheemsen.526 

Tijdenss en na de Eerste Wereldoorlog wordt Boedi Oetomo ook actief op politiek terrein. Zo stelt ze 

5199 Zie Nagazumi, p. 26-50 voor een behandeling van de oprichting van Boedi Oetomo. 
5200 Zie Anderson, p. 241-3. 
5211 Zie ook Nagazumi, p. 7-25. 
5222 Anderson, p. 244-5. 
5133 Van der Wal (1967), p. 43. 
5244 Zie ook Nagazumi, p. 156. 
5233 Kwantes, deel III , p. 335. Wel worden vanaf 1931 ook niet-Javanen als lid toegelaten; zie Kwantes, deel 

III ,, p. 569. 
S266 Zie bijvoorbeeld Nagazumi, p. 49. 
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inn 1917 een program vast, waarin wordt bepaald 'dat in beginsel zou worden gestreefd: "naar de 

totstandkomingg van een parlementairen regeeringsvorm en te dien einde naar de invoering van een 

kieswet"'.5277 Van 1918 tot 1935, het jaar waarin de vereniging opgaat in de Parindra, zijn vertegen-

woordigerss van Boedi Oetomo lid van de Volksraad.528 Vanaf 1918 geeft Boedi Oetomo aanvankelijk 

stemm 'aan een specifiek Javaans nationalisme',529 te definiëren als het 'cultureel/politieke streven naar 

eenn renaissance van de Javaanse cultuur en naar een machtig, onafhankelijk Java, geregeerd door 

Javanenn volgens Javaanse politieke en sociale denkbeelden'.510 Later vindt er een verschuiving plaats: 

inn 1931 verklaart Boedi Oetomo te streven naar een onafhankelijk Indonesië.531 Tot een vooraanstaan-

derr positie in de nationalistische beweging leidt dit niet: de jaren 1918-1935 zijn voor Boedi Oetomo 

voorall  'a period of decline and waning influence'.ï32 

All  snel na de oprichting van Boedi Oetomo komen er meer nationalistische verenigingen en partijen. 

Rondd 1910 ontstaat de Sarekat Islam (Islamitisch verbond), en in respectievelijk 1912 en 1914 worden 

dee Indische partij en de Indische sociaal-democratische vereniging (ISDV) opgericht. De SI ontstaat als 

eenn verzameling islamitische verenigingen van inheemse kooplui, met vestigingen over Java verspreid. 

Blijkenss statuten uit 1912 van de SI te Soerakarta streeft deze organisatie aanvankelijk niet-politieke 

doelenn na, zoals 'bevordering der handelsgeest onder de Inlanders'; 'bijstand aan leden der vereeniging, 

diee buiten hunne schuld en zonder eigen opzet in moeilijkheden verkeeren'; en 'bevordering van de 

geestelijkee ontwikkeling en van de materieele belangen van den Inlander'.533 De SI groeit al snel uit tot 

eenn massabeweging, met in 1915 bijna 500.000 leden in heel Nederlands-Indië.534 In dat jaar komt er 

eenn overkoepelend orgaan: de Centraal Sarekat Islam. Tijdens het eerste officiële nationale congres van 

dee SI in juni 1916 worden politieke wensen geuit. Zo wenst Tjokroaminoto, voorzitter van de SI, dat 

err een regeling in het leven worde geroepen, om ons Inlanders het recht te geven, dat wij mogen 
medewerkenn aan de totstandkoming van allerlei regelingen (...). Het mag niet langer, dat men steeds 
wettenn voor ons vervaardigt, dat men ons bestuurt zonder ons, zonder eenige medewerking 
onzerzijds.535 5 

Doorr de grote aanhang en de politieke wensen gaat de SI een belangrijke plaats innemen in de nationa-

listischee beweging. Al snel worden de politieke wensen radicaler, mede onder invloed van de ISDV. Op 

Petruss Blumberger, p. 25. 
Ziee Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 82-9. 
Vann Miert, p. 13. 
Vann Miert, p. 15. 
Ziee Kwantes, deel III , p. 569. 
Nagazumi,, p. 155. 
Korver.p.. 214. 
Ziee Korver, p. 225. 
Vann der Wal (1964-1965), deel I, p. 170-1. 
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hett derde congres van de SI, gehouden in 1918, stelt Tjokroaminoto voor om in een motie aan de 

gouverneur-generaal,, de Volksraad, de minister van koloniën en de Tweede kamer aan te dringen op 

spoedigee invoering van zelfbestuur, toekenning van het kiesrecht aan alle mannelijke ingezetenen van 

211 jaar en ouder die kunnen schrijven (met Latijnse, Arabische of Javaanse letters), toekenning van het 

rechtt van interpellatie en van enquête aan Volksraadleden en evenredige vertegenwoordiging van de 

bevolkingsgroepenn in vertegenwoordigende colleges."6 En in de Preanger Regentschappen is sinds 

19177 de 'Afdeling B' van de SI actief, een kleine groep die gewapende strijd tegen de Nederlanders 

voorstaat.. Het bestaan van deze afdeling komt in 1919 aan het licht.537 

Radicalismee is al eerder te vinden bij de Indische partij en de ISDV. De Indische partij, waarin Indo-

Europeanenn en inheemsen een belangrijke rol spelen, streeft naar een van Nederland onafhankelijk 

Indië.. Gouverneur-generaal Idenburg verbiedt de vereniging bij gouvernementsbesluit van 4 maart 

1913.5388 De ISDV, opgericht door de Nederlander Sneevliet, voert een radicaal socialistische koers.S39 

Opp het eerste congres (1914) wordt besloten dat 'the party's function was to unite the Indies socialists 

(...)) and to spread socialist propaganda throughout the land'.540 Om deze functie beter te vervullen 

wordtt vanaf 1916 contact gelegd met de SI. Op het vijfde congres (1918) wordt een beginselverklaring 

aangenomenn die bepaalt dat de ISDV het Indonesische volk, met name het proletariaat en de boeren, 

will  organiseren tot een onafhankelijke politieke partij die de klassenstrijd in eigen land moet leiden 

tegenn de heersende kapitalistische klasse. Deze strijd zal de internationale klassenstrijd versterken en -

inn dit kader het meest relevant - leiden tot nationale bevrijding.541 Later, als Sneevliet en andere Europe-

see leiders van de ISDV zijn vertrokken of verbannen uit Nederlands-Indië, zal de dan onder inheemse 

leidingg staande vereniging in 1920 haar naam wijzigen in Perserikatan Komunis di India (PKI; Com-

munistischh verbond van Indië), en in 1924 in Partai Komunis Indonesia (PKI; Communistische partij 

Indonesië).542 2 

Zoalss opgemerkt heeft de ISDV (en later de PKI) invloed op de SI. Deze invloed leidt in 1921 tot 

eenn scheuring in de SI. De rechtervleugel van de SI stoot de linkse elementen binnen de SI uit en gaat 

zichh meer richten op de islam.543 Het betekent het eind van de SI als massabeweging en als belangrijke 

5366 Zie Kwantes, deel I, p. 105. 
5377 Zie Van den Doel (1994), p. 380-1 en Petrus Blumberger, p. 69-70. 
5311 Zie Van der Wal (1967), p. 141. Het verbod is gebaseerd op artikel 111 Rr 1854, dat bepaalt dat vereni-

gingenn van staatkundige aard, of waardoor de openbare orde wordt bedreigd, in Nederlands-Indië verboden zijn. 
Dee Indische partij wordt in het gouvernementsbesluit omschreven als een vereniging 'van staatkundigen aard en 
bedreigendee de openbare orde'. 

5399 Zie McVey, p. 12-33. 
5400 McVey, p. 15. 
5411 Zie McVey,p. 30-1. 
5422 Zie McVey, p. 34-47. 
5433 Zie Petrus Blumberger, p. 71-4. 
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factorr in de nationalistische beweging.544 De linkse elementen organiseren zich in de Sarekat Rakjat 

(SR;; Volksverbond) en gaan samenwerken met de PKI. Tegenover het gouvernement gaat de PKI een 

politiekk van confrontatie aan. Zo gaat de leider van de PKI, Semaoen, zich begin 1923 in zijn toespra-

kenn agressiever uitlaten. Als hij op 8 mei 1923 in hechtenis wordt genomen, breekt diezelfde dag nog 

eenn grote door de PKI geïnspireerde spoor- en tramwegstaking uit. De regering neemt harde maatrege-

len:: alle stakers worden ontslagen en het aansporen tot stakingen die de openbare orde zouden kunnen 

verstorenn of het economische leven ontwrichten wordt verboden. De staking verloopt vervolgens 

snel.5455 In december 1924 besluit de PKI een opstand te gaan voorbereiden. Dit besluit mondt uiteinde-

lij kk uit in een opstand die begint in de nacht van 12 op 13 november 1926 op Java, en die van tevoren 

bijj  de Nederlandse autoriteiten bekend is. De opstand wordt gemakkelijk neergeslagen. Een tweede 

communistischee opstand, in januari 1927 op Sumatra, wordt ook neergeslagen.546 

Dee mislukte opstanden zijn, zoals eerder opgemerkt, het eind van de eerste fase van de nationalistische 

beweging.. Deze fase loopt van 1908 tot 1927 en is, in de woorden van Shiraishi, 'a complex and 

dynamicc process of translation and appropration'.547 Weliswaar ontstaat een organisatie als Boedi 

Oetomoo uit een nieuw zelfbewustzijn, maar dit zelfbewustzijn heeft nog nauwelijks een politieke vorm. 

Diee politieke vorm ontwikkelt zich in de loop van deze fase. Rond 1900 

rallies,, strikes, parties and demonstrations were unheard of in the Indies and noo such words as verga-
deringdering (gathering), voordracht (speech), accoord (agreed), vakbonden (trade unions), mogok (strike), 
partij,partij, communisme, Islamisme, cursussen (courses), or debat (debate) made any sense to the natives. 
Itt was in the course of the pergerakan that all of these words, which signified new forms of politics, 
becamee rooted in Malay/Indonesian.54* 

Inn de eerste fase beginnen (kleine) delen van de bevolking de wereld op een andere manier te zien en 

hett gevoel te krijgen dat ze de wereld kunnen veranderen. Aanvankelijk is deze bewustwording een 

zaakk van individuen, pas rond 1920 is er een opkomst van echte politieke partijen.549 In 1927 'all the 

ideass and forms of the pergerakan had become common knowledge in Malay/Indonesian, natives had 

becomee Indonesians, and political parties organizes along ideological lines had become normal'.550 

Dee tweede fase van de nationalistische beweging loopt van 1927 tot 1942 en bouwt op deze erfenis 

voort.. Toch is er wel enig verschil: vond partijvorming in de eerste fase vooral plaats op grond van 

5444 Zie Pluvier, p. 21-3 en 70-7. 
5455 Zie Kwantes, deel I, p. 560-82 en McVey, p. 147-53. 
5466 Zie Kwantes, deel II, p. 466-509 en McVey, p. 290-346 voor een nadere behandeling van de opstanden en 

hunn voorgeschiedenis. 
5477 Shiraishi, p. 339. 
5411 Shiraishi, p. 339-40. De term 'pergerakan' oftewel 'beweging' verwijst naar de eerste fase van de nationa-

listischee beweging en de ermee verbonden politieke bewustwording. 
5499 Zie Shiraishi, p. xiii . 
5500 Shiraishi, p. 341. 
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religieuzee of ideologische overtuigingen, in de tweede fase worden deze overtuigingen minder belang-

rijk .. Het streven naar onafhankelijkheid, dat in de eerste fase natuurlijk al een belangrijke rol speelde, 

wordtt aloverheersend: de nationalistische partijen in deze fase verlangen boven alles een onafhankelijke 

eenheidsstaatt Indonesië. Hierdoor ontstaat er, in reeds eerder aangehaalde woorden van Pluvier, een 

'ruïver-nationahstischee stroming, d.w.z. gescheiden van politieke nationale stromingen op religieuze of 

socialee basis'.531 Dit gemeenschappelijk streven leidt op termijn tot grotere samenwerkingsverbanden 

tussenn nationalistische partijen. 

Zoalss aan het begin van dit hoofdstuk opgemerkt volgt een deel van de nationalistische beweging in de 

tweedee fase een principieel beleid van non-coöperatie: bij het streven naar onafhankelijkheid wordt 

samenwerkingg met Nederland afgewezen. Dit beleid, dat in de eerste fase al incidenteel werd gevolgd, 

komtt in de praktijk vooral neer op een weigering zitting te nemen in vertegenwoordigende lichamen in 

Nederlands-Indië.5522 Een ander deel sluit in het streven naar onafhankelijkheid coöperatie met Neder-

landd - oftewel zitting nemen in vertegenwoordigende lichamen - niet uit. 

Hett eerste deel van de nationalistische beweging voert tot 1934 de boventoon, met voormannen als 

Soekarnoo en Hatta. De PNI, onder leiding van Soekarno, wordt 4 juli 1927 te Bandoeng opgericht.553 

Blijkenss haar statuten stelt ze zich 'ten doel: "te streven naar de onafhankelijkheid van Indonesia". Zij 

zouu dit doel trachten te bereiken door een "bewuste" nationale volksbeweging, gebaseerd op eigen 

krachtt en kunnen'.554 In haar beginselprogramma verklaart de PNI 

err van overtuigd te zijn, dat "het allereerste middel om de geheele structuur der Indonesische samenle-
vingg te herstellen" is: "het verwerven van de politieke onafhankelijkheid, d.i. het beëindigen van het 
Hollandschee Bestuur over Indonesia". Op grond van dit beginsel zou alle inspanning van het volk in 
dee allereerste plaats gericht worden op verkrijging van staatkundige onafhankelijkheid.555 

Bijj  dit alles zal volgens de PNI van samenwerking met de Indische regering geen sprake zijn: 

menn zou integendeel naar middelen zoeken om "Indonesia los van Nederland" te maken langs den weg 
vann non-coöperatie. De P.N.I. zou slechts een regeeringsstelsel erkennen, dat uit en door het volk in 
hett leven zou zijn geroepen, hetgeen alleen mogelijk werd geacht in een onafhankelijken staat.556 

Uitsprakenn over de toekomstige staats- of regeringsvorm van Indonesië worden bij dit alles niet gedaan, 

ditt waren kwesties van later zorg.557 

Dee PNI en Soekarno, de onbetwiste voorman van de partij, ondernemen verschillende activiteiten 

Pluvier,, p. 27. 
Ziee Van Miert, p. 11-2. 
Ziee Hering, p. 129-35 en Legge, p. 89-91. 
Petruss Blumberger, p. 206. 
Petruss Blumberger, p. 206. 
Petruss Blumberger, p. 206. 
Ziee ook Legge, p. 90. 
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omm de ideeën te verspreiden. Er worden politieke bijeenkomsten gehouden en Soekarno is nadrukkelijk 

aanwezigg op het tweede Indonesisch Jeugdcongres, dat in oktober 1928 te Batavia wordt gehouden.53* 

Dezee activiteiten leiden uiteindelijk tot Soekarno's arrestatie in december 1929. Tijdens het proces 

tegenn hem, dat begint in augustus 1930, houdt Soekarno een twee dagen durend pleidooi, dat later 

zowell  in het Maleis als in het Nederlands zal worden gepubliceerd. In dit pleidooi bekritiseert hij het 

Nederlandsee imperialisme en bepleit hij onafhankelijkheid: 

Hett imperialisme, dat wij bestrijden is een begrip, een neiging, een streven, een stelsel, een politiek 
vann overheersching of beheersching van vreemde landen of de economie van vreemde volkeren. (...) 
Indonesiaa heeft reeds meer dan 300 jaar dit imperialisme moeten ervaren, meer dan 300 jaar reeds 
wordtt zij beheerscht, bezeten, geëxploiteerd door een imperialisme, eerst door een oud-imperialisme 
[vann de VOC], nu door het modern-imperialisme. En het oude imperialisme en het nieuwe imperialis-
mee hebben de indonesische samenleving schade berokkend en ontwricht, beide betekenen exploitatie 
enn schandelijk groote drainage. Daarom is het Indonesische (...) volk een in ellende levend volk, 
geworden.. En deze ellende, deze tranen van het volk, en niet onze ophitsing (...) zijn de oorzaak van 
dee volksbeweging, die ten slotte culmineerde in de P.N.I.-beweging, welke uitgaat van de gedachte, 
datt door het bestaan van belangentegenstellingen van (...) Indonesia en Nederland, een belangrijke 
voorwaardee voor het reconstrueeren van onze samenleving en voor het doen verdwijnen van het 
imperialisme,, de politieke macht is, de nationale onafhankelijkheid.559 

Hett pleidooi baat niet, en Soekarno wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.560 Als hij in 

decemberr 1931 vervroegd vrijkomt, gaat hij zich na verloop van tijd weer radicaal uitlaten, wat leidt tot 

zijnn arrestatie en - ondanks zijn verzoeken om clementie - internering tot 1942.561 

Hattaa studeert van 1923 tot 1932 in Nederland en is daar nauw betrokken bij de Perhimpoenan 

Indonesiaa (PI), een vereniging van Indonesische studenten in Nederland. De leden van de vereniging 

zijnn politiek actief.562 In september 1927 wordt Hatta, met drie andere bestuursleden van de PI, gearres-

teerd.teerd. Hij wordt beschuldigd van het bij geschrifte in het openbaar tot gewelddadig optreden tegen het 

openbaarr gezag opruien, maar wordt door de rechtbank te Den Haag op 22 maart 1928 vrijgesproken.563 

Hattaa had een uitgebreide verdediging op schrift gesteld, die hij aan de rechtbank overlegt, maar 

volstaatt tijdens het proces met een korte mondelinge verdediging. In zijn schriftelijke verdediging 

bepleitt hij non-coöperatie en benadrukt hij het streven naar onafhankelijkheid. Indonesische studenten 

inn Nederland spelen hierbij een belangrijke rol: 

Zijj  voelen, hoe schoon de taak is van de intellectueele zonen van een land, waarover een vreemd volk 
vann een ander ras den scepter zwaait Hun eerste roeping zal moeten zijn hun volk zijn vernedering als 
eenn ondraaglijk kwaad te doen beseffen, den vrijheidsdrang in hem te doen ontvlammen en het dus 
naarr waarde te leerenn schatten het hoogste goed der menschheid: de nationale vrijheid.564 

5ÏII Zie Ingleson (1979), p. 53-69. 
ÏMM Soekarno, p. 107-8. 
5600 Zie Hering, p. 185-208 en Legge, p. 109-17. 
5611 Zie Hering, p. 208-76; Kwantes, deel III , p. 571-4, 578-81; Kwantes, deel IV, p. 37-50; Legge, p. 130-48. 
5622 Zie Ingleson (1975), p. 25-37. 
5633 Zie Ingleson (1975), p. 54-62 en De Meij (2004), p. 26-32. 
564 4 Hatta,, p. 14. 
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Omm tot nationale vrijheid te komen is nodig 'een zelfbewuste, op eigen kracht steunende nationalisti-

schesche massa-actie. Haar non-coöperation-beginsel, met zijn zelfarbeidzaamheid, vormt hier de motori-

schee kracht, welke de Indonesische massa zoo spoedig mogelijk moet wakker schudden, haar bewust 

doett worden van haar politieke rechten (...)'.565 De PI is erop gericht 'het zelfvertrouwen en het zelfbe-

wustzijnn van het volk op te kweeken en het de overtuiging bij te brengen, dat de Hollanders in Indone-

siëë niet onmisbaar zijn'.566 Wel vindt de PI dat 

niett in de eerste plaats van eminent belang [is], hoe Indonesië vrij moet worden, als wel hoe de 
onafhankelijkheid,, indien eens verkregen, gehandhaafd moet worden. Er mag na de verkrijging van 
diee onafhankelijkheid geen chaos ontstaan, hetwelk slechts aanleiding kan zijn tot nieuwe overheer-
schingg door een andere vreemde natie.567 

Anderss dan de PNI, lijk t de PI dus wel expliciet na te willen denken over de staats- en regeringsvorm 

vann een onafhankelijk Indonesië. 

Zoalss gezegd wordt Hatta vrijgesproken. Beginjaren dertig keert hij terug naar Nederlands-Indië en 

wordtt hij leider van de PNI-Baroe. Deze partij is geen agiterende massa-partij, maar werkt 'in kleiner 

verband,, nl. aan de scholing van een kader dat onder de massa de ideeën [= non-coöperatie en onaf-

hankelijkheid]]  zou verbreiden'.568 Hatta wordt in 1934 samen met Sjahrir, die ook een vooraanstaande 

roll  speelt in de PNI-Baroe, gearresteerd en vervolgens tot 1942 geïnterneerd. Hiermee is het non-

coöperatievee deel van de nationalistische beweging zo goed als uitgeschakeld. 

Hett coöperatieve deel van de nationalistische beweging neemt de fakkel nu over. Zoals vermeld 

streeftt ook dit deel naar onafhankelijkheid, maar heeft het er geen bezwaar tegen samen te werken met 

Nederlandd om de onafhankelijkheid te bereiken, en zitting te nemen in vertegenwoordigende lichamen. 

Zoo is er vanaf januari 1930 een 'nationale fractie' in de Volksraad: een samenwerkingsverband van 

nationalistenn dat onder leiding staat van Thamrin. Deze fractie stelt 

zichh tot doel de zo spoedig mogelijke zelfstandigheid [= onafhankelijkheid] van Indonesië en het 
trachttee dit doel te bereiken door te ijveren voor staatkundige hervormingen, door te streven naar 
opheffingg van alle politieke, economische en intellectuele verschillen, die het gevolg waren van de 
kolonialee antithese en verder door het aanwenden van alle daarvoor in aanmerking komende wettige 
middelen.569 9 

Dee nationale fractie is daarmee het prototype van georganiseerd nationalistisch streven op radicale basis 

enn op voet van samenwerking met de Indische regering.570 

Naa verloop van tijd vormen de coöperatieve nationalisten grotere samenwerkingsverbanden, die alle 

Hatta,, p. 67. 
Hatta,, p. 67-8. 
Hatta,, p. 68. 
Pluvier,, p. 49. 
Pluvier,, p. 38. 
Ziee Pluvier, p. 38. 
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hetzelfdee doel dienen: het bereiken van onafhankelijkheid in samenwerking met Nederland. Zo wordt 

inn december 1935 de Parindra, en in mei 1937 de wat radicalere, maar wel coöperatieve Gerindo 

opgericht.. In mei 1939 verenigen de nationalisten zich onder leiding van Thamrin in de Gapi, die streeft 

naarr een parlementaire regeringsvorm in Nederlands-Indië."1 Nederland is tegenover de coöperatieve 

nationalistenn echter weinig toeschietelijk, wat zo blijf t tot de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.572 

Concluderendd kan worden gesteld dat het centrale streven van de nationalistische beweging de onaf-

hankelijkheidhankelijkheid van Indonesië is. Dit streven, dat bij verschillende bewegingen en partijen in de eerste 

fasee al snel aanwezig is (gewezen kan bijvoorbeeld worden op de Indische partij, de ISDV en de PKI), 

iss in de tweede fase aloverheersend. Hoogstens verschilt men van mening over de te gebruiken tactiek 

omm onafhankelijkheid te bereiken: de kwestie van coöperatie of non-coöperatie. Hierna zal blijken dat 

hett Nederlandse koloniale denken en het Nederlandse koloniale beleid zich geen raad weten met dit 

streven,, en aan het verlangen naar onafhankelijkheid niet of nauwelijks tegemoet willen komen. 

b.b. Ontwikkelingen in het denken aan Nederlandse zijde over zelfbestuur 

Hieronderr worden behandeld: opvattingen waarin de uitgangspunten van het klassieke streven naar 

zelfbestuurr min of meer worden geaccepteerd (b.1), opvattingen van enkele politieke partijen (b.2), 

opvattingenn waarin wordt gemorreld aan een of meer van de uitgangspunten (b.3), opvattingen waarin 

dee uitgangspunten worden verworpen (b.4). Op basis van de weergave van de verschillende opvattingen 

zullenn enige conclusies worden getrokken over de ontwikkeling van het Nederlandse koloniale denken 

overr zelfbestuur voor Nederlands-Indië in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw (b.S). 

b.b. 1 Acceptatie van de uitgangspunten van het klassieke streven naar zelfbestuur 

Inn het onderstaande worden in chronologische volgorde opvattingen beschreven die in ieder geval op 

hoofdlijnenn uitdrukking geven aan het klassieke streven naar zelfbestuur. Deze opvattingen dateren niet 

allee uit de periode 1927-1942; sommige ervan stammen uit de jaren 1918-1927, de periode waarin het 

stelselstelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden van de Grondwet van 1922 en de Indische 

staatsregelingg op poten is gezet. Omdat laatstgenoemde opvattingen relevanter zijn voor dit stelsel dan 

voorr het stelsel van de periode 1848-1927 worden ze op deze plaats behandeld. 

Achtereenvolgenss zullen worden behandeld: het verslag van de Commissie Carpentier Alting uit 

19200 (1); opvattingen van Kiewiet de Jonge, Van Vollenhoven en Van Lith rond 1920 (2); de proeve 

OppenheimOppenheim uit 1922 (3); opvattingen van Van Limburg Stirum uit de tweede helft van de jaren twintig 

Ziee Abeyasekere (1976), p. 11-48; Kwantes, deel IV, p. 600,672-5; en Pluvier, p. 134-47,178-83. 
Ziee Abeyasekere (1976), p. 49-83. 
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(4);; opvattingen van Cohen Stuart en W.H. van Helsdingen uit diezelfde tijd (5); de neo-ethiek van de 

Stuw-groepp uit de jaren dertig (6); opvattingen van Stokvis uit 1940 (7). De behandeling zal worden 

afgeslotenn met een korte conclusie (8). 

1.. Het verslag van de Commissie Carpentier Alting (1918-1920) 

Hett jaar 1918 is voor het Nederlands-Indische staatsrecht een belangrijk jaar: het is het jaar waarin de 

Volksraadd voor het eerst zitting houdt, en het jaar waarin gouverneur-generaal Van Limburg Stirum de 

Commissiee tot herziening van de staatsinrichting van Nederlands-Indië instelt.373 Deze Commissie, ook 

bekendd als de Herzieningscommissie of naar haar voorzitter als de Commissie Carpentier Alting, 

publiceertt in 1920 haar Verslagy dat een rol speelt bij de totstandkoming van het stelsel van verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de Grondwet van 1922 en de Indische 

staatsregeling.574 4 

Dee Herzieningscommissie is ingesteld onder een nerveus gesternte, veroorzaakt door gebeurtenissen 

inn Duitsland en Nederland in november 1918. Op 9 november 1918 breekt in Duitsland een revolutie 

uitt die het keizerrijk ten val brengt en van het land (voor korte tijd) een republiek maakt onder socialis-

tischee leiding. Vervolgens lijk t door uitspraken van Troelstra, de voorman van de SDAP, de revolutie 

overr te slaan naar Nederland. Op 11 november 1918 kondigt Troelstra in een vergadering van de SDAP 

tee Rotterdam aan dat de arbeidersklasse de macht zal grijpen en dat moet worden bekeken of men zal 

overgaann tot het instellen van arbeiders- en soldatenraden. De volgende dag herhaalt Troelstra zijn 

revolutionairr getinte uitspraken in de Tweede Kamer: hij stelt dat de sociaal-democraten de macht thans 

inn handen zouden moeten nemen. In de Kamer bestaat tegen deze uitspraken algemeen verzet. Men 

begrijpt,, aldus ook de regering bij monde van premier Ruys de Beerenbrouck, dat grote hervormingen 

nodigg zijn, maar wil deze niet langs revolutionaire weg bereiken. Het algemene verzet doet Troelstra 

terugkrabbelenn met de bewering dat men hem verkeerd heeft begrepen.575 

Dee revolutiedreiging in Nederland blijkt daarmee een storm in een glas water. Toch heeft ze gevol-

genn voor Nederlands-Indië. De politieke tegenstellingen aldaar waren in de loop van 1918 verscherpt, 

enn in november ontvangen berichten over de revolutiedreiging in Nederland werkten weinig kalmerend. 

Naarr aanleiding van de onrust in Nederlands-Indië laat gouverneur-generaal Van Limburg Stirum op 18 

novemberr 1918, als hem duidelijk is dat de ergste problemen in Nederland voorbij zijn, bij monde van 

5733 Johan Paul graaf van Limburg Stirum (1873-1948) studeert rechten te Leiden en treedt daarna in dienst bij 
hett ministerie van buitenlandse zaken. Van 1916 tot 1921 is hij gouverneur-generaal. Daarna keert hij terug in 
diplomatiekee dienst, onder meer als gezant te Berlijn (1927-1937) en te Londen (1937-1939). 

5744 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 24-5. 
" 55 Zie Heyting, p. 195-204, Oud (1968), deel I, p. 78-105 en de aldaar genoemde literatuur voor uitgebreide-

ree behandelingen van de gebeurtenissen in november 1918. Zie ook Oud-Bosmans, p. 224-9 en Kossmann, deel 
II ,, p. 38-40. 
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regeringsgemachtigdee Talma een regeringsverklaring afleggen in de Volksraad. Deze verklaring wordt 

afgelegdd zonder voorafgaand overleg met Nederland. 

Inn de verklaring worden in tamelijk vage bewoordingen staatkundige hervormingen in het vooruit

zichtt gesteld. De Nederlandse regering heeft zich, zo heet het, tot maatschappelijke hervorming langs 

wettigee weg bereid verklaard. Dit is ook voor Nederlands-Indië van groot belang. 

Dee nieuwe koers welke de jongste wereldgebeurtenissen voor Nederland hebben voorgeschreven, 
bepalenn tevens de richting welke ook hier zal moeten worden gevolgd. Het gaat hier trouwens minder 
omm wijziging van de koers, dan om versnelling van het tempo. Regeering en Volksraad worden 
dientengevolgee voor nieuwe verhoudingen, verschuivingen van bevoegdheden geplaatst, welke op dit 
oogenblikk nog niet volledig zijn te voorzien. Vast staat echter, dat beider taak aanzienlijk wordt 
verzwaardd en nauwe samenwerking eischt.576 

Dee vage beginselverklaring leidt op 17 december 1918 tot een besluit van Van Limburg Stirum om de 

voorbereidingg van de staatkundige hervormingen op te dragen aan een commissie onder leiding van 

prof.. dr. J.H. Carpentier Alting, president van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië. De commis

sie,, met een kleine 30 leden, moet de gouverneur-generaal van raad dienen over aan de kroon in te 

dienenn voorstellen over de wenselijkheid van een herziening van de grondslagen van de staatsinrichting 

vann Nederlands-Indië.571 

Opp 30 juni 1920 biedt de Herzieningscommissie gouverneur-generaal Van Limburg Stirum haar verslag 

aan.. Het omvangrijke verslag bevat een algemene toelichting, waarin de commissie haar uitgangspunten 

enn voorstellen uiteenzet; een ontwerp van wet op de landsordening van Indie, dat de voorstellen omzet 

inn een wettelijke regeling; en een wenselijk geachte wijziging van de Nederlandse Grondwet. Ook 

bevatt het verslag vier bijlagen en tien minderheidsadviezen. In het onderstaande zal aandacht worden 

besteedd aan de algemene toelichting, het wetsontwerp en de wenselijk geachte grondwetswijziging. 

Volgenss de Herzieningscommissie moet de staatsinrichting van Nederlands-Indië worden herzien 'in 

dee richting van toekenning van autonomie aan Indië'.378 Voor volledige autonomie is Nederlands-Indië 

nogg niet dadelijk rijp. Een stelsel van volledige autonomie zou behelzen dat Nederlands-Indië zelfstan

digg zijn eigen aangelegenheden regelt en bestuurt, met slechts in het algemeen belang van het Konink

rijkk uit te oefenen preventief en repressief toezicht door Nederlandse organen;579 en dat een volledig 

westerss parlementarisme in Nederlands-Indië wordt ingevoerd, met een Indische regering die bestaat uit 

5766 Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 604. 
5777 Zie Locher-Schohen (1981), p. 75-83 en Puchinger, p. 192-213 voor uitgebreidere behandelingen van de 

verklaringg van 18 november 1918 en de daarop volgende gebeurtenissen. Zie Cohen Stuart (1938), p. 285-99 
voorr een sfeerbeschrijving van de Volksraad in de novemberdagen van 1918. 

3711 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-lndië, p. 1. Zoals 
eerderr opgemerkt spreekt de Herzieningscommissie niet over 'Nederlands-Indië', maar over 'Indië'. Dit spraak
gebruikk wordt alleen gevolgd in de citaten uk het rapport 

5799 Zoals in paragraaf 5.2.4.2 gebleken hangt de Herzieningscommissie de overkappingsleer aan. 
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eenn onschendbare gouverneur-generaal en verantwoordelijke departementshoofden, met een controle-

rendd en mederegelend Indisch parlement, met invoering van de vertrouwensregel in de relatie tussen 

dezee regering en dit parlement, en met het recht voor iedere bewoner van Nederlands-Indië om de leden 

vann het Indische parlement te kiezen alsmede tot lid ervan te worden verkozen.580 

Voorr een stelsel van beperkte autonomie - waarin elementen van bovenstaand stelsel al voorkomen -

iss Nederlands-Indië echter wel rijp. Met het scheppen van autonomie is een begin gemaakt met de 

invoeringg van plaatselijke en gewestelijke raden vanaf 1905 en met de instelling van de Volksraad in 

1916.. Thans is het tijd om een nieuwe stap te doen in de richting van de schepping van autonomie, en 

eenn stelsel van beperkte autonomie in het leven te roepen. Dit stelsel komt in hoofdlijnen op het 

volgendee neer: 

Inn de eerste plaats zou al dadelijk aan Indië een groote mate van zelfstandigheid in wetgeving en 
bestuurr moeten worden toegekend, in de tweede plaats zou meer dan tot dusver het geval was, bet 
rechtt der bevolking moeten worden erkend om invloed uit te oefenen op wetgeving en bestuur, opdat 
daarbijj  in meerdere mate zal worden rekening gehouden met hetgeen in haar rechtsbewustzijn leeft en 
doorr hare behoeften wordt vereischt.581 

Hett zwaartepunt van wetgeving en bestuur in Indische aangelegenheden moet worden overgebracht 

naarr Nederlands-Indië, en de overbrenging dient gepaard te gaan met een krachtige uitbreiding van de 

medezeggenschapp van de bevolking van Nederlands-Indië.5*2 Deze overbrenging brengt met zich mee 

datt bemoeienis met Indische aangelegenheden door de wetgevende macht en de kroon sterk zal worden 

beperkt.. Er zal slechts 'bij uitzondering over Indische belangen in Nederland eenige beschikking (...) 

wordenn genomen', en de Indische regering zal 'in hare verhouding tot de Kroon veel meer zelfstandig-

heidd erlangen'.583 Het zou 'volkomen in strijd zijn met de aan Indië toe te kennen autonomie, indien 

nogg van voortdurende leiding der Indische aangelegenheden van uit 's Gravenhage gesproken worden 

kon'.584 4 

Hett zou te ver voeren om diep in te gaan op het stelsel van beperkte autonomie dat de Herzienings-

commissiee voorstelt - een korte schets moet volstaan.585 Volgens de commissie vereist haar stelsel 

veranderingenn in de staatsinrichting van Nederlands-Indië. De uitoefening van beperkte autonomie kan 

niett worden opgedragen aan de huidige regering en het huidige vertegenwoordigend lichaam (de 

Volksraad)) in Nederlands-Indië. Het is noodzakelijk om 

eenerzijdss de Regeering meer elastisch te organiseeren, zoodat tegelijk meer samenwerking tusschen 

5,00 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 15-8, 59-
60,, 87-8, 121-3. 

5811 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 1. 
5822 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 8. 
5833 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 19. 
5844 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 19. 
5855 Zie I. Samkalden (1938), p. 2-12 voor een nadere behandeling van de voorstellen van de commissie. 
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enn meer zelfstandigheid van hare onderdeden wordt verkregen, en anderzijds het vertegenwoordigend 
lichaamm in nauwere aanraking te brengen zoowel met het maatschappelijk leven der bevolking als met 
dee regeeringswerkzaamheid.5'6 

Dee Indische regering dient te gaan bestaan uit de gouverneur-generaal en de Raad van Indie, die op zijn 

beurtt bestaat uit een vice-president en zoveel gewone leden als de kroon zal bepalen - er is daarmee 

sprakee van een collegiale regering, de gouverneur-generaal in rade. Daarnaast is er een permanent 

zittingg hebbend vertegenwoordigend lichaam voor Nederlands-Indië, de Landsstaten, dat uit maximaal 

1000 leden bestaat. De leden van de regering worden benoemd en ontslagen door de kroon, zij het dat de 

Landsstatenn een zekere invloed hebben op de benoeming van enkele leden van de Raad van Indië. Van 

dee Landsstaten worden ten hoogste 80 leden gekozen, de overige leden worden door de regering 

benoemd.. Kiesgerechtigd zijn alle Nederlandse onderdanen, ingezetenen van Nederlands-Indië, die de 

leeftijdd van 25 jaren hebben voltooid en alfabeet zijn. Lid van de Landsstaten kunnen alleen zijn 

Nederlandsee onderdanen, ingezetenen van Nederlands-Indië, die de leeftijd van 30 jaren hebben 

vervuldd en Nederlands kunnen lezen en schrijven.187 

Inn de vergaderingen van de collegiale regering wordt over regeringsdaden beslist bij meerderheid 

vann stemmen; bij staken van stemmen heeft de gouverneur-generaal een beslissende stem. Verder is de 

gouverneur-generaall  bevoegd om staande de vergadering te besluiten in afwijking van de genomen 

beslissingg ('overrule the council'). Hij heeft deze bevoegdheid omdat alleen hij verantwoordelijk is aan 

dee kroon, die hem benoemt en ontslaat De gouverneur-generaal is, zowel alleen als in rade, voor de 

regeringsdadenn ook verantwoordelijk aan de Landsstaten, die daartoe het recht van interpellatie en het 

rechtt van onderzoek (enquête) is toegekend. De Landsstaten kunnen regeringsleden niet tot aftreden 

dwingen:: voor de invoering van een parlementair stelsel is Nederlands-Indië zoals gezegd niet rijp.588 

Dee regeling van de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië - het verslag geeft geen 

definitiee van inwendige aangelegenheden - wordt overgelaten aan aldaar gevestigde overheden: de 

regeringg en de Landsstaten. Regelingen terzake worden vastgesteld door de regering in gemeen overleg 

mett de Landsstaten, die het recht van initiatief en van amendement hebben. Bij gebrek aan tijd voor 

overlegg of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide kan de regering als tijdelijke voorziening 

regelgevingg vaststellen zonder medewerking van de Landsstaten. Mocht overeenstemming ook later 

niett worden verkregen, dan wordt de beslissing ingeroepen van de wetgevende macht van het Konink-

rijk .. Daarnaast kan de regering regelgeving vaststellen omtrent onderwerpen waarvan de regeling haar 

3866 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 8. 
5877 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 62, 75-9, 

88-96,, en 120-39, en de artikelen 22, 24, 29-31, 39,41,43,49 en 55 van het ontwerp van Wet op de landsorde-
ningg van Indië. 

5888 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 64-9, 88-
96,, de artikelen 70, 79, 80 en 99 van het ontwerp van Wet op de landsordening van Indië, en artikel 193c van het 
voorstell  tot wijziging van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

541 1 



bijj  hogere regeling is opgedragen."9 

Dee kroon heeft geen regelgevende bevoegdheden inzake de inwendige aangelegenheden van 

Nederlands-Indië.. De wetgevende macht van Nederland is alleen bevoegd regels te geven voor 

Nederlands-Indiëë als het onderwerpen betreft waarbij de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden 

zijnn betrokken. In Nederlands-Indië vastgestelde regelgeving kan door de kroon worden geschorst en 

doorr de wetgevende macht worden vernietigd wegens strijd met de wet of met het algemeen belang van 

hett Koninkrijk.590 

Mett bovenstaand stelsel van beperkte autonomie meent de Herzieningscommissie een belangrijke 

stapp te hebben gezet in de richting van een zelfstandiger positie voor Nederlands-Indië, die moet 

uitmondenn in volkomen autonomie voor Nederlands-Indië. De commissie benadrukt dat dit alles geen 

breukk met Nederland betekent of zal gaan betekenen: er wordt niet gestreefd naar onafhankelijkheid, 

maarr naar volledige autonomie met behoud van de band met Nederland. Het autonome Nederlands-

Indiëë krijgt zelfstandige bevoegdheden die 

moetenn worden uitgeoefend binnen de grenzen van het Nederlandsche staatsverband. Op behoud van 
ditt staatsverband moet voor Indiê ongetwijfeld hooge prijs worden gesteld en de Commissie aarzelt 
niett om dit tot uiting te brengen door haar voorstel om uitdrukkelijk aan de Wetgevende Macht van het 
Koninkrijkk de bevoegdheid toe te kennen tot ingrijpen, wanneer zulks ter wille van dat verband noodig 
is.. Zij acht erkenning van deze bevoegdheid bovendien gerechtvaardigd op geschiedkundige gronden 
enn in overeenstemming met Nederlands plicht om Indie's welzijn te bevorderen. 

All  met al kan worden gesteld dat het centale streven van de commissie Carpentier Alting - volkomen 

autonomiee (zelfbestuur) voor Nederlands-Indië naar westers parlementair model gecombineerd met het 

behoudd van de band met Nederland - past binnen het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. Wel 

valtt op dat de commissie haast wil maken met de invoering van (beperkt) zelfbestuur; ze is zeker dat 

Nederlands-Indiëë daar klaar voor is. De commissie is met andere woorden, anders dan vele aanhangers 

vann het klassiek-ethische streven, geen voorstander van een langzaam opleidingsproces. 

Terzijde:: eerder is opgemerkt dat het verslag van de commissie een rol heeft gespeeld bij de totstandko-

mingg van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de 

Grondwett van 1922 en de Indische staatsregeling. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de Nederlandse 

regeringg bij de indiening in 1921 van voorstellen tot herziening van de koloniale artikelen van de 

Grondwett stelt dat haar uitgangspunt bij deze voorstellen de gedachte is geweest 

5899 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indié, de artikelen 
71,, 81-88 en 90 van het ontwerp van Wet op de landsordening van Indië, en artikel 193d van het voorstel tot 
wijzigingg van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

590590 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, de artikelen 
193dd en 193e van het voorstel tot wijziging van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

5911 Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, p. 7. 
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datt zoowel wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden zooveel mogelijk 
moetenn worden gelegd in handen van in Indie* zelf zetelende lichamen en overheden en dat aan de 
aldaarr gevestigde bevolking een zoo groot mogelijke invloed op en aandeel in de samenstelling dier 
lichamenn moet worden toegekend.392 

Hett is een gedachte die verwantschap vertoont met de opvattingen van de Herzieningscommissie. Ook 

hett gebruik van de term 'inwendige aangelegenheden* toont de invloed van de commissie. 

Tochh moet - en dat is wel gebleken uit de beschrijving van het systeem van verdeling van regelge

vendee bevoegdheden van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling - de invloed van de 

Herzieningscommissiee op het stelsel niet worden overdreven. Ten eerste merkt de regering direct na de 

zojuistt geciteerde passage op dat elke stap in de richting van grotere zelfstandigheid voor Nederlands-

Indiöö wordt begrensd door de mogelijkheid om 

waarborgenn te vinden voor een bestendig, aan moderne eisenen voldoend regeeringsbeleid. Dit brengt 
medee dat, aan den wetgever hier te lande de bevoegdheid tot regeling van de daarvoor naar zijn 
oordeell in aanmerking komende koloniale aangelegenheden verzekerd blijft en dat de Staten-Generaal 
eenn daadwerkelijk toezicht op het koloniaal bestuursbeleid behouden.393 

Ditt geeft de Nederlandse wetgever en de Staten-Generaal een grotere rol dan de Herzieningscommissie 

wenselijkk achtte. Ten tweede moet worden gewezen op de uitwerking van bovenstaande opmerkingen 

vann de regering in de Indische staatsregeling. Zoals gebleken bepaalt deze wet dat de gouverneur-

generaall bij zijn regeringsdaden de aanwijzingen van de kroon in acht heeft te nemen, zodat er nog 

steedss sprake is van intensief toezicht door de kroon - geheel in strijd met de voorstellen van de Herzie

ningscommissie. . 

2.. Standpunten rond 1920 

Inn het onderstaande worden drie schrijvers behandeld: Kiewiet de Jonge, Van Vollenhoven en Van 

Lith.. Hoewel zij allen opinies vertolken die passen in het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur, is 

err tussen hen wel enig onderscheid. Waar Kiewiet de Jonge voorstander is van een zo snel mogelijke 

opleidingg tot zelfbestuur, uitmondend in de invoering van een parlementair stelsel in Nederlands-Indië, 

zijnn Van Vollenhoven en Van Lith voorzichtiger. Ook zij wensen zelfbestuur voor Nederlands-Indië, 

maarr benadrukken dat bij de opleiding niet te hard van stapel moet worden gelopen. 

HooggestemdeHooggestemde verwachtingen: Kiewiet de Jonge (1918-1919) 

Eindd 1918, begin 1919 verschijnt in het Bataviaasch Nieuwsblad een reeks artikelen van ir. Kiewiet de 

Heinsiuss en Brouwer, deel II, p. 8. 
Heinsiuss en Brouwer, deel EL, p. 8. 
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Jonge,, naar aanleiding van de instelling van de Commissie Carpentier Alting.594 De reeks wordt in 1920 

overgedruktt in de brochure Indische bestuurshervorming. In de artikelen beschrijft Kiewiet de Jonge 

onderr meer zijn opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië. 

Kiewiett de Jonge wenst op korte termijn invoering van zelfbestuur voor Nederlands-Indië, in de 

verree toekomst mogelijk gevolgd door onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië: 

Vooropstellendd dus als eerste doel zelfbestuur, home rule, moet men bij de regeling van de staatsrech-
telijkee verhouding met Nederland er op bedacht zijn, dat deze geen beletsel vormt om Indië volledige 
onafhankelijkheidd te doen erlangen.595 

Voorlopigg moet men zich echter concentreren op de invoering van zelfbestuur. Daartoe is vereist de 

overdrachtt van een groot aantal bevoegdheden van het Nederlandse parlement en de Nederlandse 

regeringg naar Nederlands-Indië.596 Aangelegenheden die uitsluitend Nederlands-Indië betreffen moeten 

daarr worden geregeld, alleen Rijksaangelegenheden - zoals defensie, buitenlandse politiek en handels-

politiekk - dienen nog door Nederlandse organen te worden geregeld.597 De overdracht moet vergezeld 

gaann van de invoering in Nederlands-Indië 'van een zuiver parlementair regime'.5 

DitDit  regime behelst volgens Kiewiet de Jonge het volgende. De regelgevende bevoegdheid inzake 

aangelegenhedenn die uitsluitend Nederlands-Indië betreffen berust bij de Volksraad, die rechtstreeks 

doorr alle geletterden in Nederlands-Indië moet worden gekozen, en de Indische regering samen. De 

Indischee regering bestaat uit een onschendbare gouverneur-generaal en verantwoordelijke hoofden van 

departementenn van algemeen bestuur (vergelijkbaar met ministers in Nederland). De departementshoof-

denn zijn voor hun regeringsdaden verantwoordelijk aan de Volksraad, die hen via een motie van 

wantrouwenn kan heenzenden.599 

Dee sterke positie van de Volksraad kan leiden tot conflicten tussen de Indische regering en de 

Volksraad.. Zo kan de gouverneur-generaal weigeren een departementshoofd die door een motie van 

wantrouwenn is getroffen, te ontslaan; ook kan hij weigeren een ordonnantie te contrasigneren die door 

dee Volksraad is aangenomen. Deze conflicten mogen niet door de gouverneur-generaal zelf worden 

opgelostt - dit zou hem maken tot Koning van Nederlands-Indië. Beslechting van deze conflicten moet 

volgenss Kiewiet de Jonge geschieden door Nederlandse organen, bij voorkeur de Staten-Generaal.600 

5944 Herman Jacob Kiewiet de Jonge (1885-1933) studeert bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. 
Inn 1914 vertrekt hij naar Nederlands-Indië, waar hij vanaf 1916 ambtelijke functies vervult. Van 1928 tot 1933 is 
hijj  regeringsgemachtigde bij de Volksraad, waar hij het beleid van de Indische regering moet verhelderen en 
verdedigen.. In juni 1933 wordt hij ontheven uit dit ambt om zich te gaan wijden aan economische zaken. Enkele 
wekenn later overlijdt hij. 

5955 Kiewiet de Jonge, p. 133. 
5966 Zie Kiewiet de Jonge, p. 108. 
5977 Zie Kiewiet de Jonge, p. 116 en 134. 
S9**  Kiewiet de Jonge, p. 119. 
5999 Zie Kiewiet de Jonge, p. 116-118,139 en 146. 
6000 Zie Kiewiet de Jonge, p. 124 en 134-5. 
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Kiewiett de Jonge acht invoering van het parlementaire regime op korte termijn mogelijk. Hij heeft 

'hett vertrouwen dat Indië in 1924, wellicht zelfs eerder, rijp zal zijn voor een parlementairen regeerings-

vorm'.60'' Wel erkent hij het goede recht van anderen dit te betwijfelen, hetgeen met zich brengt dat 

dezee twijfel 'als feitelijk bestanddeel in het organisatieplan moet worden opgenomen'f™ De hoofdlij-

nenn van het parlementaire stelsel voor Nederlands-Indië moeten in Grondwet en wet worden vastge-

legd;; als dat eenmaal geschied is heeft men speling met de uitvoeringsbepalingen. Mocht over enkele 

jarenn blijken dat Nederlands-Indië niet rijp is, dan kan met de invoering worden gewacht. Mocht over 

enkelee jaren het land echter wel rijp zijn, dan moet met de invoering haast worden gemaakt om 

Nederlands-Indiëë niet kwijt te raken.603 

EenEen voorzichtiger standpunt: Van Vollenhoven (1920) 

Inn 1920 schrijft Van Vollenhoven voor de 'Nederlandsche juristen-vereeniging' een preadvies over het 

onderwerp:: 'Vooropstellende, dat op uitbreiding van de autonomie onzer Koloniën moet worden 

aangestuurd,, wordt gevraagd of, en zoo ja op welke wijze, verandering behoort te worden gebracht in 

dee samenstelling en werkkring van den Indischen Volksraad'.604 In het preadvies neemt Van Vollenho-

venn een voorzichtig standpunt in: hij acht hervorming nodig en wil niet treuzelen - 'er moet worden 

gehandeld.. Hervorming, die te laat komt, is mislukte hervorming.' - maar tegelijk wil hij geen al te 

grotee uitbreiding van bevoegdheden omdat hij hecht aan 'die noodzakelijke "behoedzaamheid welke 

nietsniets met wantrouwen of met een niet snel genoeg vooruitt willen, gemeen heeft".'605 

Aann het begin van zijn preadvies vraagt Van Vollenhoven zich af welk staatsrecht model moet staan 

bijj  een onderzoek naar verbetering van de samenstelling en werkkring van de Volksraad. Hij acht het 

'eenn der nadeelen, die op koloniën drukken, dat men tegenover de ontwikkeling van haar instellingen 

niett vrij staat, doch bij voorkeur de instellingen van het toevallige moederland neemt als model'.606 Hij 

neemtt dit nadeel echter voor lief- later zal hij daar enigszins anders over gaan denken - en gebruikt het 

Nederlandsee staatsrecht als model. Daarbij kijkt hij niet alleen 'naar het moederlandsche Rijksbestel', 

maarr ook 'naar de verdere moederlandsche instellingen (...) om daaruit telkens te kiezen wat het 

6011 Kiewiet de Jonge,, p. 121. 
mm Kiewiet de Jonge, p. 121. 
6033 Zie Kiewiet de Jonge, p. 121-2. 
6044 Cornells van Vollenhoven (1874-1933) studeert rechten, Semitische talen en staatswetenschap te Leiden 

vann 1891 tot 1898. In 1901 wordt hij benoemd tot hoogleraar in het adatrecht van Nederlands-Indië en het staats-
enn administratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curacao, een functie die hij tot zijn overlijden in 1933 
zall  vervullen. Hij is een van de belangrijkste en meest geëngageerde (en zo lijkt het geëmotioneerde) vertegen-
woordigerss van de ethische richting. 

6055 Van Vollenhoven (1920), p. 46. Hij haalt hier woorden van de Indische regering aan uit december 1918. 
6066 Van Vollenhoven (1920), p. 3. 
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dienstigstt belooft te zijn en dit naar Indische behoeften te vervormen'.607 

Vann Vollenhoven bespreekt de mogelijkheden tot verandering van de controlerende bevoegdheden 

vann de Volksraad, en van toename van de invloed van de Volksraad op de regelgeving en op de 

samenstellingg van de Indische regering. Inzake de controlerende bevoegdheden acht hij wetsaanvulling 

nodigg in de vorm van toekenning van het recht van interpellatie en van elementen van het recht van 

enquête.6088 Inzake invloed op de regelgeving is hij vrij terughoudend. Het is 

evenn ondoenlijk als ongewenscht te gaan bepalen dat de wetgevende macht van Landvoogd plus Raad 
vann Indie overga op Landvoogd plus Volksraad (...). Het getal der onmisbare ordonnanties is legioen, 
enn zal nog slechts stijgen; daaronder is een massa klein grut, en de Volksraad kan onmogelijk veertig 
off  vijfti g weken van het jaar bijeen zijn (...).609 

Hett is beter te bepalen dat 'bij Volksraadordonnanties geregeld zullen worden alle door den Landvoogd 

tee regelen onderwerpen, waarvoor de behoefte aan regeling bij Volksraadordonnantie blijkt te 

bestaan'.6100 Of de behoefte bestaat zou moeten worden onderzocht door elke ontwerp-ordonnantie naar 

dee Volksraadleden te sturen, en ieder lid bevoegd te verklaren om binnen een bepaalde periode voor te 

stellenn dat de Volksraad zich over het ontwerp uitspreekt. Wanneer de Volksraad meewerkt aan het 

vaststellenn van ordonnanties dient hij waarlijk zeggenschap te hebben, al moet de gouverneur-generaal 

dee mogelijkheid hebben om bij een conflict met de Volksraad zijn eigen wil door te zetten. 

Tenn slotte komt Van Vollenhoven te spreken over de invloed van de Volksraad op de samenstelling 

vann de Indische regering. Hij is tegen invoering van een parlementair stelsel in Nederlands-Indië, met 

eenn Indische regering die bestaat uit een (onschendbare) gouverneur-generaal en (verantwoordelijke) 

departementshoofdenn en met een Volksraad die departementshoofden via een motie van wantrouwen 

kann heenzenden. Voor een dergelijk stelsel zijn Nederlands-Indië en de Volksraad niet klaar: 

opp de vraag, of het partijwezen in en buiten den Volksraad reeds genoegzaam georganiseerd is (...) en 
off  de Volksraad in staat zou zijn geregeld kabinetten te leveren uit of buiten zijn midden, kan het 
antwoordd alleen ontkennend zijn, zelfe al laat men wat speling voor ontwikkeling in de naaste toe-
komst.611 1 

Hett Haagse model kan niet klakkeloos gekopieerd worden. Om een stabiele en deskundige regering en 

eenn goede samenwerking tussen de Volksraad en de Indische regering te verzekeren kan beter worden 

gekozenn voor het model van provincie en gemeente. De gouverneur-generaal zou met de departements-

hoofdenn één samenhangend en onverbreekbaar college moeten vormen. De hoofden worden benoemd 

doorr de gouverneur-generaal en treden om de drie jaar gezamenlijk af. De Volksraad heeft het recht om 

6077 Van Vollenhoven (1920), p. 4. Met 'verdere moederlandsche instellingen' wordt gedoeld op instellingen 
opp decentraal niveau. 

6088 Zie Van Vollenhoven (1920), p. 5-13. 
6099 Van Vollenhoven (1920), p. 22. 
6100 Van Vollenhoven (1920), p. 23. 
6,11 Van Vollenhoven (1920), p. 29. 
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dee gouverneur-generaal te verzoeken een hoofd niet opnieuw te benoemen en de gouverneur-generaal 

dientt dit verzoek te honoreren; tussentijds echter kan de Volksraad geen van de hoofden tot aftreden 

dwingen.. De gouverneur-generaal en de departementshoofden zijn daarmee 

aann den Volksraad "verantwoording schuldig" in dien zin, dat zij 's raads recht van controle en critiek 
hebbenn te bevorderen en te eerbiedigen'; niet "verantwoordelijk" in dien anderen zin (...), dat zij den 
eerstenn den besten wenk der vertegenwoordiging zouden hebben te gehoorzamen en op den eersten 
denn besten wenk der vertegenwoordiging zouden hebben te verdwijnen.612 

Off dit model na verloop van tijd, als Nederlands-Indiè" en de Volksraad wel klaar zijn, moet worden 

omgezett in een parlementair stelsel, laat Van Vollenhoven in zijn preadvies in het midden. 

HetHet klassiek-ethische standpunt: Van Lith (1922) 

Inn 1922 verschijnt de brochure De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië. De 

brochuree is geschreven door Van Lith, missionaris in Java en gewezen Hd van de Commissie Carpentier 

Airing,, en bevat een standpunt dat goed past binnen het hierboven geschetste klassiek-ethische streven 

naarr zelfbestuur. Van Liths standpunt behelst geleidelijke opvoeding van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indiëë tot deelname aan een niet nader gespecificeerd democratisch zelfbestuur, en de wens 

tott behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië. 

Volgenss Van Lith verlangen allen in Nederlands-Indië zelfbestuur en is zelfbestuur ook wenselijk. 

Hett probleem is echter dat Nederlands-Indie, en met name de inheemse bevolking, nog niet rijp is voor 

zelfbestuur,, dat de vorm moet aannemen van een 'volkomen democratische regeeringswijze'.613 Van 

Lithh is het dan ook oneens met 'Dr. Carpentier Atting, voorzitter der Herzieningscommissie, die schijnt 

tete veronderstellen, dat Indië rijp is voor een autonoom democratisch zelfbestuur'.614 

Nodigg is volgens Van Lith 'een stelsel, dat uitgaat van het democratische beginsel en ten doet heeft 

hett geheele rijk geschikt te maken voor een democratisch zelfbestuur'.615 Het stelsel kent twee kamers: 

eenn kamer met een inheemse meerderheid en een kamer met een Nederlandse meerderheid. De kamers 

beoordelenn 'elk voor zich een wet (...), terwijl geen voorstel kans heeft wet te worden zonder beider 

toestemming'.6166 Mochten de kamers verschillend oordelen over een bepaald voorstel, dan is Neder

land,, 'vertegenwoordigd in den Gouverneur-Generaal (...) de natuurlijke en onpartijdige bemidde

laar'.617 7 

6122 Van Vollenhoven (1920), p. 31. 
6133 Van Lith, p. 41. 
6,44 Van Lith, p. 19. 
6111 Van Lith, p. 22. Over de precieze inhoud van dit democratisch zelfbestuur laat Van Lith zich niet uit in zijn 

brochure. . 
6166 Van Lith, p. 22. 'Wet' - ordonnantie. 
6177 Van Lith, p. 26. 
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Overigenss zal dit stelsel, dat geen vertrouwensregel of een daarop lijkende regel kent, niet alleen de 

inheemsenn geleidelijk voorbereiden op zelfbestuur, maar er volgens Van Lith ook voor zorgen dat er 

eenn band blijf t bestaan tussen Nederland en Nederlands-Indië. Het stelsel zal namelijk leiden tot de 

'bevredigingg der Inlanders (...), die maakt dat Nederland met Indiè" verbonden blijft'.618 Een dergelijke 

verbindingg wordt door Van Lith en de katholieke missie die hij vertegenwoordigt vurig gewenst. 

3.. 'Behoedzame geleidelijkheid' (1922-1923): de Proeve-Oppenheim 

Nadatt de ontwerpen voor de grondwetsherziening van 1922 in eerste lezing zijn aanvaard en kracht van 

wett hebben gekregen verschijnt in 1922 een Proeve van eene staatsregeling voor Nederlandsch-Indië, 

diee in veel opzichten aansluit bij het verslag van de Commissie Carpentier Alting.619 De Proeve geeft 

eenn uitwerking aan de koloniale artikelen van de Grondwet van 1922 en staat op naam van de heren 

Oppenheim,, Carpentier Alting, Kleintjes, Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven en Oerip Kartodirdjo -

eenn in koloniaal opzicht vooruitstrevend gezelschap.620 Het stuk, naar de voorzitter van de groep van zes 

ookk bekend als de Proeve Oppenheim, wordt in januari 1923 aangevuld met een Memorie ter aanvul-

lingling van de "Proeve van eene staatsregeling voor Nederlandsch-Indië ". Hierin gaan de zes makers in 

opp reacties op de Proeve en brengen ze enkele wijzigingen in de Proeve aan. 

Dee makers van de Proeve streven ernaar een grotere mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië te 

creërenn binnen de grenzen van de koloniale artikelen van de Grondwet van 1922, waarmee zij zich als 

hett ware automatisch plaatsen in de traditie van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. Centrale 

elementenn in de Proeve en in het streven naar een grotere mate van zelfbestuur zijn: 

1.. de gouverneur-generaal, die wordt bijgestaan door de uit een vice-president en zeven leden bestaan-
dee Raad van Indië, maar die alleen verantwoordelijk is voor alle regeringsdaden; 
2.. de permanent zitting hebbende Volksraad, het vertegenwoordigend lichaam van Nederlands-
Indie.621 1 

Inn het kader van het streven naar een grotere mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië bevat de 

Proevee het voorstel om de gouverneur-generaal voor het overgrote deel van zijn regeringsdaden 

verantwoordelijkk te maken aan de Volksraad, die daartoe het recht van interpellatie krijgt toegekend. 

Dee Volksraad heeft echter niet de bevoegdheid om de gouverneur-generaal tot aftreden te dwingen. De 

gouverneur-generaall  wordt als vanouds door de kroon benoemd en ontslagen - de Volksraad kan niet 

meerr doen dan op grond van het hem toegekende recht van petitie de kroon om ontslag verzoeken van 

6,gVanLith,p.31. . 
6199 Zie Oppenheim (1922), p. VIII . 
6200 Oppenheim is oud-hoogleraar te Leiden, Carpentier Alting was voorzitter van de Herzieningscommissie, 

Kleintjess is hoogleraar te Amsterdam, Snouck Hurgronje en Van Vollenhoven zijn hoogleraren te Leiden, 
Kartodirdjoo heeft rechten gestudeerd te Leiden. 

6111 Zie Oppenheim (1922), de artikelen 24,28,56 en 67. 
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dee gouverneur-generaal.622 

Dee gouverneur-generaal is voor een klein aantal limitatief opgesomde bestuursdaden verantwoorde-

lij kk aan de kroon, en kan alleen inzake deze daden bevelen van de kroon ontvangen. Wel kan de kroon 

allee regeringsdaden die de gouverneur-generaal alleen of samen met de Volksraad verricht, schorsen 

wegenss strijd met de wet of met het algemeen belang; de wetgevende macht in Nederland kan deze 

regeringsdadenn vernietigen om dezelfde redenen.623 

Regelgevingg inzake inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië wordt, zo bepaalt de Proeve, 

normaliterr vastgesteld door de gouverneur-generaal, bijgestaan door de Raad van Indië, en de Volks-

raadd samen. De Volksraad heeft het recht van initiatief en het recht van amendement. Bij gebrek aan 

tijdd of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide kan de gouverneur-generaal, bijgestaan door de 

Raadd van India, regelgeving vaststellen zonder medewerking van de Volksraad; dergelijke regelgeving 

vervaltt na zes maanden, zodat ofwel binnen die tijd overeenstemming moet worden bereikt, ofwel een 

wettelijkee regeling terzake moet worden vastgesteld. Daarnaast kan de gouverneur-generaal, bijgestaan 

doorr de Raad van Indië, regelgeving vaststellen omtrent onderwerpen waarvan de regeling hem bij 

hogeree regeling is opgedragen, en regelgeving vaststellen ter uitvoering van wetten en algemene 

maatregelenn van bestuur. De kroon heeft inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië 

slechtss met betrekking tot een klein aantal limitatief opgesomde kwesties regelgevende bevoegdheden. 

Dee wetgevende macht mag, ingevolge artikel 61 Gw 1922, onderwerpen betreffende Nederlands-Indië 

regelenn zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan.624 

Dee schrijvers van de Proeve willen niet alleen dat Nederlands-Indië een grotere mate van zelfbestuur 

krijgt,, zij willen ook - conform het klassiek-ethische streven - dat de bevolking van Nederlands-Indië 

eenn grotere rol gaat spelen bij de verkiezing van de Volksraad, die uit 60 leden bestaat. Zo moeten 50 

Volksraadledenn worden gekozen, en krijgen veel meer bewoners van Nederlands-Indië kiesrecht. De 

Proevee wil de Volksraad rechtstreeks laten kiezen door lichamen of gemeenschappen en door personen. 

Hiermeee wordt een gemengd kiesstelsel ingevoerd met deels organisch, deels persoonlijk kiesrecht.625 

Inn hun eindoordeel over de Proeve stellen de makers dat hun voorstel de belofte van de Nederlandse 

regeringg van 22 maart 1921 kan verwezenlijken. Deze belofte behelsde dat zowel wetgeving als bestuur 

inzakee de inwendige aangelegenheden zoveel mogelijk in handen moeten worden gelegd van in 

Nederlands-Indiëë zelf zetelende lichamen en overheden en dat aan de aldaar gevestigde bevolking een 

zoo groot mogelijke invloed op en aandeel in de samenstelling van deze lichamen moet worden toege-

6222 Zie Oppenheim (1922), de artikelen 24 en 46. 
6233 Zie Oppenheim (1922), de artikelen 47, 51 en 52. 
6244 Zie Oppenheim (1922), de artikelen 74-91. 
6233 Zie Oppenheim (1922), de artikelen 57 en 58; Oppenheim (1923), p. 18-23. De in de Proeve voorgestelde 

regelingg voor het kiesrecht is vrij kritisch ontvangen. 
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kend.6266 Ook menen ze dat de Proeve aantoont dat deze verwezenlijking 'geschieden kan zonder in 

eenigg opzicht te kort te doen aan de behoefte van bedachtzame geleidelijkheid*.627 Ze menen kennelijk 

datt deze behoefte leeft, zonder overigens aan te geven in hoeverre ze er zelf aan hechten. 

All met al kan worden gesteld dat de schrijvers van de Proeve zich plaatsen in de traditie van het 

klassiek-ethischee streven naar zelfbestuur door hun nadruk op meer zelfbestuur voor Nederlands-Indië 

enn op een grotere rol voor de (inheemse) bevolking bij het samenstellen van de Volksraad, hun aanslui

tingg bij de regeringsbelofte van 22 maart 1921, en hun erkenning van het bestaan van een behoefte van 

behoedzamee geleidelijkheid.62* Overigens kan wel worden gesteld dat de makers van de Proeve in hun 

behoedzaamheidd minder ver gaan dan de wetgevende macht bij het vaststellen van de Indische staatsre

geling.. Dit blijkt vooral uit het feit dat de Proeve de ambtelijke verantwoordelijkheid van de 

gouverneur-generaall aan de kroon en de mogelijkheid van de kroon om de gouverneur-generaal bevelen 

tee geven sterk inperkt. 

4.. Een klassiek-ethische opvatting (1925): Van Limburg Stinim 

Inn een in het tijdschrift De Gids gepubliceerde rede, uitgesproken te Leiden op 6 november 1925, 

beschrijftt voormalig gouverneur-generaal Van Limburg Stinim zijn opvattingen over de staatkundige 

ontwikkelingg van Nederlands-Indië. Een groot aantal van deze opvattingen is overigens al te vinden in 

eenn stuk uit februari 1921, dat Van Limburg Stirum in zijn hoedanigheid van gouverneur-generaal had 

geschrevenn aan minister van koloniën De Graaff, en dat handelde over het rapport van de Herzienings

commissie.629 9 

Inn zijn rede benadrukt Van Limburg Stirum in hoofdzaak de klassieke uitgangspunten. Aan de 

staatsinrichtingg van Nederlands-Indië moet ten grondslag liggen 

hett beginsel dat de inheemsche en de uitheemsche elementen, personen en belangen die de Indische 
maatschappijj vormen, gelijk recht op erkenning hebben, en dat het Nederlands taak is daarbij de juiste 
verhoudingg te bewaren. (...) Naarmate de ontwikkeling der bevolking toeneemt moet eenerzijds haar 
zeggenschapp worden toegekend in de wijze waarop wordt bestuurd, anderzijds heeft Nederland (...) te 
wakenn voor doeltreffende bestuursvoering en ontwikkeling der hulpbronnen van het land.630 

Hett is het bekende verhaal: ontwikkeling van de bevolking in de richting van medewerking aan zelfbe

stuur,, met een sturende rol voor Nederland. In het kader van de ontwikkeling van de inheemse bevol

kingg ziet Van Limburg Stirum een belangrijke rol weggelegd voor de Volksraad, en acht hij de omzet-

6266 Zie Heinsius en Brouwer, deel II, p. 8. Over de grenzen die de regering op dezelfde plaats aan haar belofte 
hadd gesteld wordt door de opstellers van de Proeve niet gerept. 

6277 Oppenheim (1923), p. 34. Mijn cursivering. 
6MM Zie I. Samkalden (1938), p. 12-20 voor een nadere behandeling van de voorstellen in de Proeve. 
6299 Zie Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 457-91 voor de tekst van het stuk uit 1921. Zie ook Locher-

Scholtenn (1981), p. 86-9. 
6300 Van Limburg Stirum, p. 334-5. 
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tingg ervan 'in een mederegelend lichaam', zoals zijns inziens is gebeurd in de Indische staatsregeling, 

onontkoombaar.6311 Ook benadrukt Van Limburg Stirum dat, niettegenstaande de sturende Nederlandse 

rol,, de Indische regering zoveel mogelijk zelfstandigheid moet worden gegeven; verder moet deze 

regeringg in overleg met de Volksraad regeren - mede om de inheemse bevolking tot ontplooiing van 

eigenn kracht te brengen.632 

Bijj de ontwikkeling van Nederlands-lndië en van de inheemse bevolking is een Nederlandse rol 

vooralsnogg onmisbaar: het moet voor de ontwikkelde oosterling duidelijk zijn 'dat het heil van zijn land 

samenwerkingg met ons vraagt, en dat wanneer die harmonie verbroken werd onoverzienbare schade 

voorr Indië het gevolg zoude zijn'.633 Wel kan de vraag worden gesteld wanneer de ontwikkeling van 

Nederlands-lndiëë en van de inheemse bevolking voltooid is. Een antwoord hierop heeft Van Limburg 

Stirumm niet. Hij erkent dat in Nederland, 'dat een zware verantwoordelijkheid draagt, de neiging bestaat 

allee schatting der vereischten ontwikkelingstijd ruim te nemen'.634 Om in deze inheems wantrouwen te 

voorkomenn dringt hij erop aan niet stil te blijven zitten en ruimere medezeggenschap aan de inheemse 

bevolkingg te geven zodra dit mogelijk is; ook al omdat een volk 'alleen [kan] leeren zichzelf te besturen 

wanneerr het praktisch daartoe in de gelegenheid wordt gesteld'.631 Over het tijdstip voor en de precieze 

inhoudd van zelfbestuur doet hij geen uitspraken. Er zal nog veel scheppende arbeid verricht moeten 

wordenn inzake de 'constructie van het staatkundig gebouw dat Indië en Nederland passen zal'; op dit 

momentt is het belangrijkste dat Nederland geen 'twijfel [laat] rijzen aan zijn goede bedoeling'.636 

5.. Terughoudende benaderingen (1926-1928): Cohen Stuart en Van Helsdingen 

Inn de tweede helft van de jaren twintig verschijnen twee geschriften waarin een vergelijkbaar standpunt 

wordtt ingenomen over de regeringsvorm voor Nederlands-lndië. In deze geschriften wordt de invoering 

vann zelfbestuur voor Nederlands-lndië naar westers model voorgestaan, maar wordt benadrukt dat, 

gezienn de koloniale verhoudingen, dit model niet noodzakelijk het Nederlandse parlementaire stelsel 

hoeftt te zijn, waarin het parlementt een vrij sterke positie inneemt tegenover de regering. 

Inn 1926 houdt Cohen Stuart, secretaris van de Volksraad, een redevoering Parlementarisme en fascis-

me,me, waarin hij nagaat welke regeringsvorm voor Nederlands-lndië geschikter is; het parlementarisme 

6311 Van Limburg Stirum, p. 336. Zie ook Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 463-7. 
6322 Zie Van Limburg Stirum, p. 338-9. Overigens acht Van Limburg Stirum het mogelijk dat Nederlands-Indie 

inn de toekomst een federatie wordt. In deze federatie zal de Volksraad aan invloed inboeten. Zie Van der Wal 
(1964-1965),, deel I, p. 471-2 en Van Limburg Stirum, p. 336-7. 

6333 Van Limburg Stirum, p. 340. 
6344 Van Limburg Stirum, p. 341. 
6333 Van Limburg Stirum, p. 341. 
6366 Van Limburg Stirum, p. 342. 
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gedefinieerdd als 'het beginsel van overleg met de betrokkenen bij behandeling van zaken van algemeen 

belang',, of het fascisme gedefinieerd als 'kritieklooze onderwerping van de samenleving aan macht'.637 

Cohenn Stuart denkt dat Nederland nog lang in Nederlands-lndië zal blijven: beide partijen hebben 

elkaarr tot nader order hard nodig. Juist daarom moet de vraag worden gesteld naar de beste regerings-

vormm voor Nederlands-lndië. Over het fascisme als regeringsvorm velt Cohen Stuart een hard oordeel: 

hett is een geweldgezag waarvan men zich, als het eenmaal is ingevoerd, niet gemakkelijk kan bevrij-

den,, het is vervuld van felle nationale zelfzucht en brengt grote gevaren voor de mensheid met zich 

mee.. Voor fascisme is in Nederlands-lndië daarom geen plaats.638 

Cohenn Stuart kiest voor het parlementarisme als regeringsvorm voor Nederlands-lndië. Hij kiest 

echterr wel voor 'de vorm van parlementarisme, tot dusver in Indië in praktijk gebracht', omdat deze 

vormm 'over het geheel weldadig heeft gewerkt'.639 Het gaat om een parlementarisme waarin de Volks-

raadd minder bevoegdheden heeft dan de Staten-Generaal in Nederland en waar de positie van het 

uitvoerenduitvoerend gezag, de gouverneur-generaal, tegenover de Volksraad sterker is dan de positie van de 

Nederlandsee regering tegenover de Staten-Generaal. 

Doorr de positie van den Landvoogd hapert het hier niet aan gelegenheid tot het geven van krachtige 
leidingg (...); door het medezeggenschap van den Volksraad, in het openbaar uitgeoefend, zijn de 
overheids-organenn in hun energie niet belemmerd, doch wel werden zij sterker herinnerd aan hun taak 
omm rusteloos in het algemeen belang werkzaam te zijn.640 

Cohenn Stuart is daarmee een terughoudend voorstander van overname van een westers parlementarisme 

alss regeringsvorm voor Nederlands-lndië: hij gaat er niet zonder meer van uit dat dit parlementarisme in 

Nederlands-lndiëë de vorm moet aannemen die het in Nederland heeft gekregen. 

Inn 1928 publiceert W.H. van Helsdingen, de opvolger van Cohen Stuart als secretaris van de Volksraad, 

dee brochure Colijn contra den Volksraad.641 In deze brochure, gewijd aan Colijns boek Koloniale 

vraagstukkenvraagstukken van heden en morgen, waarover later meer, gaat Van Helsdingen in op de juiste rege-

ringsvormm voor Nederlands-lndië in het algemeen en op de positie van de Volksraad in die regerings-

vormm in het bijzonder. Er is in Nederlands-lndië 'geen sprake van een parlementair stelsel, geen 

parlementarismee in dien zin, dat het overwicht in het Regeerbestel ligt bij het parlement, althans een 

6377 Cohen Stuart (1926), p. 442. 
6388 Zie Cohen Stuart (1926), p. 460-7. 
6399 Cohen Stuart (1926), p. 468. 
6400 Cohen Stuart (1926), p. 468. 
6411 Willem Henri van Helsdingen (1888-1985) studeert rechten te Leiden en vertrekt daarna naar Nederlands-

lndië.. Hij is van 1918 tot 1932 werkzaam bij de Volksraad, eerst als referendaris, later ais adjunct-secretaris, en 
tenn slotte als secretaris. Vervolgens is hij burgemeester van Soerabaja (1932-1935) en voorzitter van de Volks-
raadd (1935-1939). In 1939 keert hij terug naar Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog is hij onder meer 
betrokkenn bij de totstandkoming en vormgeving van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 
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evenwichtt tusschen parlement en uitvoerende macht bestaat'.642 De grondwetsherziening van 1922 en 

dee Indische staatsregeling zorgen er via ''een lange rij  van hechte waarborgen'' voor dat het overwicht 

inn het regeerbestel bij de Indische regering ligt en niet bij de Volksraad.643 

Vann Helsdingen acht deze situatie voor het moment de juiste, en acht het maar de vraag of in de 

toekomstt het parlementaire stelsel in Nederlands-Indie" zal worden ingevoerd. Ten eerste is er geen 

noodzaakk om te geloven 'dat de eenige ontwikkelingsmogelijkheid van den Volksraad leidt tot het 

parlementairee stelsel'.644 Ook andere vormen van parlementarisme kunnen bevrediging schenken. Ten 

tweedee heeft Van Helsdingen grote twijfels over invoering; het kan het Nederlandse gezag in gevaar 

brengenn omdat invoering het overwicht in het regeerbestel bij de Volksraad legt. Hij verdedigt dan ook 

dezee stelling: 'Zoolang het Nederlandsche gezag niet eindigt en dus het parlementaire stelsel niet 

aanvaardbaarr is, zal de ontwikkeling van den Volksraad niet daartoe leiden.'645 

Hett voorstaande betekent niet dat Van Helsdingen alles bij het oude wil laten. Hij benadrukt dat hij 

'niett een krampachtig vasthouden aan het bestaande bepleit, noch ook de bestaande regeling onverbe-

terlijkk acht'.646 Wel bepleit hij geleidelijke verbeteringen, gebaseerd op de Indische staatsregeling, die 

hijj  nog niet zo'n slechte wet acht: 

Onzee om zijn vaagheid gesmade, maar toch ook om zijn soepelheid te waardeeren "Indische staatsrege-
ling""  geeft ruimschoots gelegenheid aan verschillende stroomingen om den groei en de praktijk van 
onss staatsrecht te beïnvloeden. Het is daarvoor niet noodig herhaaldelijk fundamenten op te breken.647 

Vann Helsdingen propageert een geleidelijke staatkundige ontwikkeling, die is gebaseerd op de Indische 

staatsregelingg en het parlementarisme en daarmee een westers-democratisch model als uitgangspunt 

neemt.. Een positieve indicatie over de precieze vorm die deze ontwikkeling zal aannemen, geeft hij in 

zijnn brochure niet; duidelijk is alleen dat deze vorm niet die van het parlementaire stelsel zal zijn.648 

6.. Neo-ethiek (1930-1933): De Stuw 

Opp 15 maart 1930 verschijnt het eerste nummer van het tijdschrift De Stuw. Orgaan der vereeniging tot 

bevorderingbevordering van de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. In dit blad, dat 

6422 W.H. van Helsdingen (1928), p. 9. 
6433 W.H. van Helsdingen (1928), p. 11. 
6444 W.H. van Helsdingen (1928), p. 9. 
6455 W.H. van Helsdingen (1928), p. 10. 
*•** W.H. van Helsdingen (1928), p. 13. 
6477 W.H. van Helsdingen (1928), p. 14. 
6411 Van Helsdingen verdedigt dit standpunt ook in zijn Inleiding bij Tien jaar Volksraad arbeid 1918-1928, 

Ziee Tien jaar Volksraad arbeid 1918-1928, p. 3-20. 
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gedurendee zijn vrij korte bestaan medewerkers heeft als Van Mook en Logemann,649 propageert de 

verenigingg - beter bekend als de Stuw-groep - een vooruitstrevende koloniale politiek, die is omschre-

venn als 'neo-ethiek'.650 Het blad heeft weinig abonnees en wordt bestreden door een groot deel van de 

Europesee pers in Nederlands-Indië. Als het mede door de houding van de Nederlands-Indische regering 

moeilijkerr wordt de kwaliteit van het tijdschrift op peil te houden wordt eind 1933 besloten de uitgave 

tee stoppen.631 

Hoewell  in De Stuw over een veelheid van onderwerpen is geschreven, wordt in het onderstaande 

alleenn gekeken naar de opvatting van de Stuw-groep over het einddoel van de Nederlandse koloniale 

politiekk en de weg naar dat einddoel. Deze opvatting wordt neergelegd in het eerste nummer van De 

Stuw.Stuw. De Stuw-groep streeft ernaar, aldus het bestuur in een beginselverklaring in dat nummer 

aaneensluitingg en samenwerking tot stand te brengen tusschen de Nederlanders hier te lande, die 
overtuigdd zijn, dat het hun plicht is mede te werken aan de verdere uitvoering van Nederland's 
kolonialee taak, welke voltooid zal zijn, wanneer een Indisch Gemeenebest in de rij der zelfstandige 
volkenn een eigen plaats inneemt, in staat en bereid ook aan internationale verplichtingen te voldoen en 
rechtt en belang ook van niet-inheemse ingezetenen te erkennen en te beschermen. Zij streeft ernaar, 
datt Nederland en dat Gemeenebest blijvende banden zullen onderhouden.652 

Volgenss de Stuw-groep moet de Nederlandse koloniale politiek uitmonden in een zelfstandig Indisch 

gemenebest.. Over de staatsvorm van dit gemenebest (eenheidsstaat of federatie) laat men zich niet uit. 

Well  moet het gemenebest niet Indonesisch, maar Indisch zijn; oftewel een gemenebest zijn waarin ook 

voorr niet-inheemsen plaats is. De Stuw-groep kan zich geen toekomst denken 'waarin voor al diegenen 

vann uitheemsche afkomst, die door geboorte, voorliefde of noodzaak in Indië hun vaderland vonden, 

hierr een passende burgerplaats zou ontbreken'.653 

Verderr moet het gemenebest zelfstandig, oftewel onafhankelijk zijn. De term 'onafhankelijk' staat 

niett expliciet in de beginselverklaring, maar in een artikel van 16 april 1930 verklaart de Stuw-groep -

naarr eigen zeggen ten overvloede - dat onafhankelijkheid wordt nagestreefd. Op de door velen gestelde 

vraagg of voor de Stuw-groep het einddoel van Nederlands koloniale taak 'een onafhankelijk Indië' is 

luidtt - aldus het bestuur - het antwoord ja.654 Dit heeft gevolgen voor de nagestreefde blijvende banden 

tussenn Nederland en Indië. Deze banden moeten zijn 'van cultureelen, politieken en economischen 

6499 Hubertus Johannes van Mook (1894-1965) is bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en wordt in 1931 lid 
vann de Volksraad. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is hij minister van koloniën en luitenant-gouverneur-
generaal.. Johann Heinrich Adolf Logemann (1892-1969) is hoogleraar aan de rechtshogeschool te Batavia 
(1924-1939).. Tijdens de Duitse bezetting is hij in Nederland als gijzelaar geïnterneerd. Na de bevrijding is hij 
onderr meer minister van overzeese gebiedsdelen (1945-1946) en hoogleraar te Leiden (1947-1962). 

6500 Zie Locher-Scholten (1981), p. 124. 
*""  Zie Locher-Scholten (1981), p. 118-49 voor een uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis van De 

Stuw,Stuw, en van de in dit blad ontvouwde opvattingen. 
6522 Ter inleiding, p. 2. 
6533 Ter inleiding, p. 4. 
6544 De nationalisten en wij, p. 4. 
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aard.. De politieke verhouding van Indie tot Nederland, zal echter, nadat de onafhankelijkheid bereikt is, 

steedss berusten op vrije overeenstemming van beide partijen'.655 

Niettegenstaandee het belang van het einddoel, wil de Stuw-groep er niet al te veel over zeggen. Er is 

nogg zoveel te doen om onafhankelijkheid mogelijk te maken: 'Altijd onnut, meestal verderfelijk achten 

wijj het echter om ons thans in uitvoerige fantasieën over dat toekomstig oogenblik te verdiepen, nu 

zooveell voorbereidend werk nog om vervulling roept*65* Van der Plas, een actief medewerker Van De 

Stuw,, stelt in een artikel in Koloniaal tijdschrift dan ook dat het tijdstip voor onafhankelijkheid niet te 

bepalenn is: men 'kan hier alleen maar gissen'.657 Hij heeft daarom geen moeite met de bewering in de 

inheemsee pers dat van de Stuw-groep 'evenmin als van eenige andere Nederlandsche groep zelfstandig

heidd binnen korte of zelfs bepaalde termijn te wachten is'.65* 

Menn heeft het dan ook liever over het voorbereidend werk, de weg naar het einddoel. Dit voorberei

dendd werk behelst volgens de Stuw-groep: 

"Indie'ss hulpbronnen zooveel mogelijk door Indische volkskracht te ontsluiten, de bevolking geschikt 
tee maken tot het behartigen van eigen belangen en het bestuur van eigen land en daarmee de grondsla
genn te leggen voor een volledig zelfbestuur."659 

Dee Stuw-groep definieert het voorbereidend werk als emancipatie van de inheemse bevolking op 

cultureel,, economisch en vooral politiek terrein. De emancipatie vereist naast Nederlandse werkzaam

heidd actieve medewerking van de inheemse bevolking. 

Ditt laatste impliceert twee zaken. Ten eerste wil de Stuw-groep niet 'op ouderwetsch-ethische wijze 

voorr volgzame Indonesiërs (...) gaan uitdenken en bedisselen hoe het moet'.660 Ten tweede vereist de 

emancipatie,, zo wordt door bijvoorbeeld Logemann benadrukt, eerbied 'voor de eigen persoonlijkheid 

vann het Indonesische volk'.661 Deze eerbied brengt met zich mee, zo kan worden afgeleid uit een door 

Logemannn al in 1927 uitgesproken rede, dat Nederland zich ervoor moet hoeden zonder erbij na te 

denkenn uit te gaan van 'nederlandsche (...) constructies',662 en zonder erbij na te denken 'van buiten af 

eenee abstracte ontwikkelingsgedachte* op te leggen.663 Het is een eerbied waarin Van Vollenhovens 

opvattingenn enigszins doorklinken, en die een pleidooi inhoudt om bij de constructie van een regerings-

mm De nationalisten en wij, p. 4. 
6344 Ter inleiding, p. 4. 
6577 Van der Plas, p. 92. 
651 1 Vann der Plas, p. 93. Logemann (1932), p. 245 wijst op een tweede reden voor de zwijgzaamheid: twijfel of 

err binnen de Stuw-groep consensus is over 'maat en tempo der verwezenlijking' van het einddoel. 
6599 Ter inleiding, p. 3. De Stuw-groep neemt woorden over van oud-minister van koloniën Pleyte, woorden 

waarbijj de Indische regering zich in 1926 heeft aangesloten. 
6500 Ter inleiding, p. 4. 
661661 Logemann (1932), p. 246. 
4622 Logemann (1927), p. 29. 
6633 Logemann (1927), p. 30. 
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vormm voor Nederlands-Indië rekening te houden met het inheems eigene.664 

All  met al wenst de Stuw-groep een opleiding voor de inheemse bevolking tot volledig zelfbestuur. 

Inn de opleiding speelt de inheemse bevolking een actieve rol en wordt rekening gehouden met het 

inheemss eigene. De opleiding moet leiden tot een onafhankelijk Indisch gemenebest, waarvan nog niet 

duidelijkk is wanneer het in het leven kan worden geroepen. 

7.. Een late exponent (1940): Stokvis 

Beginn 1940 verschijnt van de hand van de SDAP'er Stokvis het artikel Om ruimer bestek. In dit artikel 

komtt het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur duidelijk naar voren. Stokvis stelt dat de koloniale 

verhoudingg tussen Nederland en Nederlands-Indië gekenmerkt wordt door een staatkundig overwicht 

vann Nederland. Weinigen wensen de verbondenheid met Nederland prijs te geven, maar 'wèl vindt men 

inn Indonesië vrij algemeen, dat het Nederlandse staatkundige overwicht een te zware druk is geworden. 

Hett streven is, om het overwicht tot evenwicht te zien teruggebracht'.665 Stokvis stemt met dit streven 

in;; hij vindt dat 'niet veel langer kan worden volstaan met een wettelijk bestel, waarbij het mogelijk 

blijft ,, dat doen en laten in grote en kleine dingen al te voren ter beoordeling kunnen staan aan Neder-

landsee instanties'.666 

Eenn vrijer staatkundig leven in Nederlands-Indië is nodig, de vraag is welke vorm dit moet aanne-

men.. Stokvis wil in deze niet te ver gaan. Weliswaar wenst hij een overwegend democratische zelfstan-

digheidd voor Nederlands-Indië, maar deze is aan bepaalde beperkingen gebonden. Hij denkt zich deze 

aann beperkingen onderhevige democratische zelfstandigheid in kort bestek als volgt: 

Eenn verdere verruiming van staatkundige bevoegdheden voor Indonesië binnen het Rijksgeheel 
behoortt op ruime parlementaire grondslag te geschieden. Echter niet zonder beding. Eerstens zullen 
zekeree verantwoordelijkheden voor het overzees gevoerde staatsbeleid nog bij wetgever en regering 
vann Nederland moeten blijven berusten. Verder zal er bij de samenstelling van een verkozen Indisch 
parlementt rekening dienen te worden gehouden met bestaande verhoudingen in die zin, dat zetelaan-
sprakenn der verschillende groepen niet uitsluitend aan getalssterkte moeten worden ontleend. Wel 
echterr zullen de rechten en belangen van de oorspronkelijke landsbevolking, dus van de overgrote 
meerderheid,, bij de samenstelling op de voorgrond behoren te staan.667 

Stokviss wil - in ieder geval m dit artikel - de band tussen Nederland en Nederlands-Indië (Indonesië) 

behouden,, en in het licht van die randvoorwaarde wijzigingen aanbrengen in de regeringsvorm van 

Nederlands-Indië.. Hij acht invoering van de figuur van een Indische regering, verantwoordelijk jegens 

eenn gekozen Volksraad mogelijk,668 maar meent dat voor bepaalde - niet nader aangeduide - onderwer-

6644 Zie ook Locher-Scholten (1981), p. 119-20. Zie b.3 in deze paragraaf voor een bespreking van de gedachte 
datt niet zonder meer moet worden verwesterd. 

6655 Stokvis, p. 125. 
6666 Stokvis, p. 128. 
6677 Stokvis, p. 133. 
6688 Zie Stokvis, p. 129. 
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penn van overzees staatsbeleid een dergelijke verantwoordelijkheid nog niet mogelijk is. De Volksraad 

magg gekozen worden, maar bij de zetelverdeling tussen de verschillende bevolkingsgroepen moet niet 

alleenn naar bevolkingsaantallen gekeken worden, maar - vermoedelijk - ook naar het relatieve belang 

vann de bevolkingsgroepen voor economie en cultuur van Nederlands-Indië (Indonesië). Aldus blijf t een 

getalsmatigg vooraanstaande positie van de Europese bevolkingsgroep in de Volksraad mogelijk. 

Bovenstaandd bestek moet leiden tot 'democratie van een gehalte en tot een omvang, als met de 

tlekenss [sic] aanwezige verhoudingen en de te peilen mogelijkheden zal zijn te verenigen. Een Indisch-

maximumdus'.669 9 

8.. Conclusie 

Uitt het bovenstaande blijkt dat het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur blijf t bestaan in het 

Nederlandsee koloniale denken van de jaren twintig en dertig. Er is binnen dit streven een progressieve 

'golff  tussen 1918 en 1920, die tot uiting komt in het verslag van de Herzieningscommissie en in de 

artikelenreekss van Kiewiet de Jonge. Zowel in het verslag als in de reeks wordt namelijk gestreefd naar 

eenn snel opleidingsproces. Kiewiet de Jonge gaat hierin het verst: hij meent dat de opleiding binnen 

zeerr korte tijd moet leiden tot zelfbestuur en een parlementair stelsel voor Nederlands-Indië. Daarnaast 

sluitt Kiewiet de Jonge in de verre toekomst onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië niet uit. 

Vanaff  1920 krijgt de voorzichtigheid weer de overhand. Schrijvers als Van Vollenhoven in 1920 en 

Vann Lith in 1922 benadrukken de noodzaak van een geleidelijk opleidingsproces. Daarnaast wijst Van 

Vollenhovenn erop dat de invoering van zelfbestuur naar westers model niet noodzakelijkerwijs de 

invoeringg van een parlementair stelsel in Nederlands-Indië hoeft te betekenen, en legt Van Lith nadruk 

opp het belang van het behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië. Ook de opstellers van 

dee Proeve wijzen op de noodzaak tot 'behoedzame geleidelijkheid' in de opleiding,670 al is hun geleide-

lijkheidd iets minder behoedzaam dan die van de wetgevende macht bij het vaststellen van de Indische 

staatsregeling.. Van Limburg Stirum ten slotte stelt ook dat bij de opleiding tot zelfbestuur sprake moet 

zijnn van geleidelijkheid. 

Vann Vollenhovens opvatting dat de invoering van zelfbestuur naar westers model niet noodzakelij-

kerwijss tot de invoering van een parlementair stelsel in Nederlands-Indië hoeft te leiden wordt in de 

tweedee helft van de jaren twintig door verschillende schrijvers overgenomen: zo pleiten Cohen Stuart 

enn Van Helsdingen voor een geleidelijke staatkundige ontwikkeling naar een eigensoortige westerse 

regeringsvormm voor Nederlands-Indië, niet in de vorm van een parlementair stelsel. 

Dee jaren dertig brengen de opkomst van de 'neo-ethiek'. Het voornaamste nieuwe element ervan is 

Stokvis,, p. 133. 
Oppenheimm (1923), p. 34. 
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dee grotere eerbied voor het inheems eigene bij de opleiding tot zelfbestuur - al wordt niet duidelijk 

gemaaktt wat de precieze gevolgen van die grotere eerbied zullen zijn. Voor het overige brengt de neo-

ethiekk weinig nieuws. Er wordt weliswaar gestreefd naar onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië, 

maarr die zal nog lange tijd op zich laten wachten, vereist een geleidelijk opleidingsproces, en moet niet 

uitmondenn in een totale breuk tussen Nederland en het toekomstige Indische gemenebest. Stokvis ten 

slotte,, die een aantal jaren na de neo-ethici zijn opvatting geeft over zelfbestuur voor Nederlands-Indië, 

benadruktt in 1940 de noodzaak tot behoud van een band tussen Nederland en Nederlands-Indië en tot 

enigg toezicht op Nederlands-Indië vanuit Nederland. 

All  met al kan worden gesteld dat het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur zich in de jaren 

twintigg en dertig van de twintigste eeuw, een progressieve oprisping rond 1920 daargelaten, nauwelijks 

verderr heeft ontwikkeld. De opvattingen die rond 1900 werden aangehangen, worden in het interbellum 

inn grote lijnen nog steeds aangehangen. Deze opvattingen waren rond 1900 zonder meer vooruitstre-

vendd te noemen, maar zijn dat in de jaren twintig en dertig door ontwikkelingen in de inheemse 

samenlevingg - zoals geschetst in de paragrafen 4.1, 5.1 en 5.3.2.1 onder a - eigenlijk niet meer. Gesteld 

kann worden dat waar de inheemse samenleving zich verder heeft ontwikkeld, het klassiek-ethische 

strevenn stil is blijven staan en die samenleving minder heeft te bieden dan voorheen. Overigens zal 

hiernaa blijken dat de stromingen die zich afzetten tegen het klassiek-ethische streven en die in het 

Nederlandsee koloniale denken van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw steeds belangrijker 

worden,, de inheemse samenleving nog minder te bieden hebben. 

b.2b.2 Standpunten van enkele politieke partijen 

Hieronderr worden elementen van de koloniale standpunten beschreven van de drie grootste Nederland-

see politieke partijen tijdens het interbellum, de SDAP, de ARP en de RKSP.671 Gekeken zal met name 

wordenn naar het standpunt van de SDAP in 1930, het standpunt van de ARP in 1934 en het standpunt 

vann de RKSP in 1936; de voorgeschiedenis van deze standpunten zal ook aan de orde komen. Het 

voornaamstee verschil tussen de partijen is dat waar de SDAP streeft naar geleidelijke ontwikkeling tot 

zelfbestuurr uitmondend in onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië, de ARP en de RKSP streven naar 

geleidelijkee ontwikkeling tot zelfbestuur voor Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk der Nederlan-

den.. Daarnaast benadrukken met name de ARP en de RKSP dat bij toekenning van zelfbestuur reke-

ningg moet worden gehouden met het inheems eigene. 

Dee drie standpunten tonen daarmee op zekere hoogte al hoe het Nederlandse denken over zelfbe-

stuurr voor Nederlands-Indië zich ontwikkelt in de loop van de jaren twintig en dertig: in deze jaren 

6711 Het standpunt van de CPN, dat sterk afwijkt van dat van de overige Nederlandse politieke partijen, zal in 
b.4b.4 aan de orde komen. 
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wordtt meer dan voorheen nadruk gelegd op het belang van het inheems eigene en op het belang van het 

behoudd van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië. In 6.5 zal op deze ontwikkeling explicieter 

wordenn ingegaan. 

1.SDAP(1930) ) 

Inn het vorige hoofdstuk is het door Van Kol in 1901 voor de SDAP geschreven koloniale programma 

besproken.. In dit programma werd gesproken over de Nederlandse plicht tot een staatkunde van 

zedelijkee verantwoordelijkheid jegens Nederlands-Indië, en werd Nederland gezien als voogd over de 

inheemsen,, die hun stoffelijke, zedelijke en geestelijke evolutie moest begunstigen en versnellen.672 In 

laterr jaren wordt Van Kols standpunt uitgesprokener: stond hij begin twintigste eeuw 'principieel nog 

niett geheel afwijzend ten opzichte van de koloniale overheersching', in de jaren twintig van die eeuw is 

hijj  een van de 'strijders voor Indonesië's onafhankelijkheid'.673 Het standpunt van de SDAP verandert 

navenant.. Zo bevatten de verkiezingsprogramma's van 1922 en 1929 inzake de koloniën de expliciete 

'eisch:: "Ontwikkeling tot zelfbestuur onder inheemsche leiding ter voorbereiding der onafhankelijk-

heid"'.674 4 

Inn het in januari 1930 op een speciaal congres aanvaarde koloniale beginselprogram, geschreven 

doorr Van Gelderen en de eerder genoemde Stokvis, wordt deze eis uitgewerkt.675 In dit program keert 

dee SDAP zich tegen staatkundige overheersing: ze streeft naar een internationale gemeenschap van 

vrijee volken en naar opheffing van de koloniale verhouding. De opheffing is echter niet direct mogelijk, 

hett Nederlandse gezag over de koloniën kan nog niet worden gemist. Wel moet dit gezag worden 

uitgeoefendd onder toepassing van een staatkunde, die daadwerkelijk is gericht op nationale onafhank-

elijkheid.6766 Nederland moet de inheemse bevolking ontwikkelen tot zelfbestuur ter voorbereiding van 

onafhankelijkheid,, en daarbij rekening houden met het inheems eigene, 'ter will e van het behoud van 

watt er aan dierbaars en bruikbaars in de eigen bestuursinstellingen en volksgewoonten zal blijken'.677 

Overr het tijdstip waarop onafhankelijkheid zal worden verleend worden geen precieze uitspraken 

gedaan.. Duidelijk is slechts dat het Nederlandse gezag zo snel mogelijk dient te verdwijnen en dat 

Nederlands-Indiëë de nationale onafhankelijkheid zo snel mogelijk moet verwerven.678 De onafhank-

elijkheidd moet echter wel een duurzame zijn en verwerving ervan is daarom aan voorwaarden gebon-

6722 Zie Van Kol, p. 199 en 215. 
6733 Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 892. De verandering voltrekt zich in Van Kols laatste levensja-

ren:: hij overlijdt in 1925. 
6744 Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 894. 
6733 Zie B. de Graaff, p. 250. Van Gelderen en Stokvis hadden het beginselprogram al in 1921 ontworpen. 
6766 Zie Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 912. 
6777 Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 909. 
6788 Zie Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 905 en Vleming, p. 71. 

559 9 



den.. Een duurzame onafhankelijkheid is pas mogelijk als er een inheems bestuur kan worden gevestigd 

datt in staat zal zijn het land zelfstandig deel te laten nemen aan het economische wereldverkeer.679 

Wanneerr deze voorwaarde is verwezenlijkt is niet te bepalen. Met dit alles streeft de SDAP in haar 

koloniaall  beginselprogram uit 1930 naar onafhankelijkheid op termijn voor Indonesië. 

Overigenss gaat de SDAP na 1930 geleidelijk minder nadruk leggen op onafhankelijkheid voor 

Nederlands-Indië:: de eerdere bespreking van een artikel uit 1940 van Stokvis, een van de schrijvers van 

hett koloniaal beginselprogram, toont dit aan. In dit artikel heeft Stokvis het niet over toekomstige 

onafhankelijkheid,, maar beperkt hij zich tot gedachtes over een verdere verruiming van staatkundige 

bevoegdhedenn voor Indonesië binnen het rijksgeheel.680 

2.. ARP (1934) 

Inn het vorige hoofdstuk is het ARP-beginselprogram uit 1879 aan de orde gekomen. Zoals vermeld 

wordtt in dit program, opgesteld door Kuyper, een staatkunde van zedelijke verplichting beleden inzake 

hett koloniale vraagstuk. Deze staatkunde behelst de plicht om de inheemse bevolking zedelijk op te 

voeden,, en de plicht om de inheemse bevolking - via een juiste opvoeding - in de toekomst een zelf-

standigerr (staatkundige) positie in te laten nemen. Daarnaast bevat het program - zo kan hier nu worden 

toegevoegdd - opvattingen over de staatkundige verhouding van Nederlands-Indië tot Nederland. 

Kuyperr meent 'dat de Koloniën aan het Rijk [= Nederland] toebehooren, en er deswege, als elk een 

eigenn en een ander organisme vormend, door herkomst en historie, d.i. door Gods ordinantiën, van 

gescheidenn zijn'.681 Nederlands-Indië is een aan Nederland toebehorend domein. Dit betekent niet dat 

ditt domein niet een ruime mate van zelfstandigheid kan krijgen, met een centrale rol in het bestuur voor 

ledenn van de inheemse bevolking. Kuyper wenst in de toekomst een 'volledig van de Rijkshuishouding 

afgescheidenn koloniaal beheer'.682 Dit betekent 

datt de overzeesche bezittingen, onder de hoogheid van het rijk, een inrichting ontvangen, die strookt 
mett haar belang, haar natuur en haar geaardheid. Hetwelk in dezen zin te verstaan is (...) dat wat niet 
dee hoogheid van het rijk, maar de binnenlandsche aangelegenheden der Koloniën raakt, niet op het 
Pleinn [= in Den Haag] zijn beslissing vinde, maar te Batavia (...) zelf. (...) Afgescheiden van het 
Koloniaall  bestuur en beheer, als het hoogheidsrecht van het rijk rakende (...), zou dan slechts zijn: 1. 
hett beleid der buitenlandsche aangelegenheden; 2. de militaire en maritieme macht; en 3. het beheer 
vann de woeste gronden en verdere domeinen.683 

Hieruit,, en uit de genoemde plicht om de inheemse bevolking een zelfstandiger positie te laten inne-

6799 Zie B. de Graaff, p. 250; Het ontwerp koloniaal beginselprogram, p. 913-4; en Oud (1968), deel IV, p. 
330. . 

6800 Zie Stokvis, p. 133. Zie ook B. de Graaff, p. 251. 
6811 Kuyper (1879), p. 957. 
6822 Brouwer, p. 9. 
6833 Kuyper (1879), p. 960. 

560 0 



men,, volgt dat Kuyper het toekomstige Nederlands-Indie kennelijk beschouwt 'als een zelfstandig, door 

dee ontwikkelde bovenlaag der inheemse bevolking bestuurd gebied'.6*4 Zijn opmerking dat de inrich-

tingg van Nederlands-Indië daarbij moet stroken met haar natuur en geaardheid, kan worden beschouwd 

alss een (niet erg expliciet) pleidooi om rekening te houden met het inheems eigene. 

Inn 1916 wordt, voor het eerst sinds 1879, het ARP-beginselprogram gewijzigd. In 1917 volgt een 

toelichtingg bij het nieuwe beginselprogram. De herziening is voornamelijk het werk van Kuyper, en 

betreftt ook het koloniale artikel van het program. In het nieuwe artikel wordt gesteld dat de oude 

baatzuchtigee koloniale opvattingen meer en meer zijn vervangen door een staatkunde van zedelijke 

roeping.. Daarnaast benadrukt het artikel dat de zedelijke roeping heeft geleid tot bevordering van de 

'autonomische'' ontwikkeling van de inheemse bevordering. Ten slotte stelt het artikel dat de inheemse 

bevolkingg niet een haar vreemde, westerse cultuur moet worden opgedragen, maar dat mede door 

Nederlandsee steun haar Aziatische geaardheid tot hogere ontplooiing hoort te geraken.685 

Kuyperr meent ook in 1916 en 1917 dat de koloniën domeinen van Nederland zijn, maar dat dit niet 

inn de weg staat aan een zelfstandige positie voor Nederlands-Indië, met een centrale rol voor de inheem-

see bevolking in het bestuur.686 De inheemse bevolking moet worden opgevoed om de mogelijkheid tot 

lateree politieke zelfstandigheid in haar aan te kweken. De precieze vorm van deze zelfstandigheid laat 

Kuyperr in het midden, hij benadrukt slechts dat niet van tevoren duidelijk is wanneer zelfstandigheid 

zall  zijn bereikt; slechte de toekomst kan dit leren.687 Nieuw is het expliciete pleidooi voor eerbied voor 

hett inheemse eigene. Kuyper bekritiseert de uit de Franse revolutie voortkomende 'vloek van (...) de 

eenvormigheid.eenvormigheid. (...) Eén constitutioneel stelsel zou voor alle regeering dienen.'688 Naar zijn idee moet 

eeniederr die Nederlands-Indië wil helpen ontwikkelen 'zichzelf in het Indisch bloed als indoopen laten, 

omm van den Indiër zelf te leeren voelen, beseffen en inzien, wat aan zijn zielsleven beantwoordt'.689 De 

preciezee gevolgen van dit advies voor het koloniale beleid blijven in het midden. 

Inn 1934 verschijnt Saevis tranquillus in undis, de toelichting op het ARP-beginselprogram van 

datzelfdee jaar. De toelichting staat op naam van Colijn, Kuypers opvolger als ARP-leider. In de 

toelichtingg komen de koloniale uitgangspunten van de ARP aan de orde. Deze blijken deels af te wijken 

vann de uitgangspunten ten tijde van Kuyper, en deels op die uitgangspunten voort te bouwen. Zo kan 

Colijnn niet instemmen met Kuypers opvatting dat de overzeese gebieden bezittingen of domeinen zijn 

vann Nederland. Het schijnt Colijn gewenst 'onze overzeesche gewesten te zien als deelen van het 

6844 Brouwer, p. 9. 
6855 Zie Brouwer, p. 33. 
6866 Zie Kuyper (1917), p. 580-1 en 585-6. 
6877 Zie Kuyper (1917), p. 580-1. 
6888 Kuyper (1917), p. 593. 
6MM Kuyper (1917), p. 595. De opmerking wordt gemaakt bij de behandeling van het onderwijs in Nederlands-

Indië. . 
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algemeenn Nederlandsen staatsverband'.690 Colijn benadrukt daarmee de plaats van Nederlands-Indië 

binnenn het Koninkrijk der Nederlanden, en zijn voorkeur voor het behoud van de band tussen Neder-

landd en Nederlands-Indië, en daarmee van de rijkseenheid.691 

Colijnn bouwt voort op Kuypers pleidooi voor een staatkunde van zedelijke roeping en voor 'autonomi-

sche'' ontwikkeling van de inheemse bevolking. Ook bouwt hij voort op Kuypers pleidooi om rekening 

tee houden met het inheems eigene. Daarbij geeft hij duidelijker dan zijn voorganger aan wat dit plei-

dooii  inhoudt. Artikel XXI van het program heeft het over een staatkunde die wordt gedragen door het 

beginsell  van een zedelijke roeping. In deze staatkunde worde, aldus het artikel 

err naar gestreefd aan de inlanders niet uit Europa een hun vreemde cultuur op te dringen, doch veeleer, 
medee door onzen steun, en binnen het algemeen Nederlandsche staatsverband, hun eigen Aziatische 
geaardheidd tot hooger ontplooiing te brengen.692 

Uitt Colijns toelichting bij artikel XXI blijkt dat het streven om geen vreemde cultuur op te dringen 

maarr een beperkte reikwijdte heeft bij de opleiding tot zelfbestuur. Colijn wijst erop dat het Aziatische 

begripp van regeren een ander is dan het gangbare Europese: 

Onzee westersch-democratische vormen van "representative Government" vinden in de historie van ons 
Indiëë geen steun. Die gedachte is er volkomen nieuw. En dat niet alleen, ze is ook volstrekt vreemd 
aann het Aziatisch voelen en denken. En dit nu brengt mee, dat men ginds er aan wennen moet, als we 
hett noodig oordeelen dezen bestuursvorm naar IndiS over te brengen.693 

Mett andere woorden: eerbied voor het inheems eigene betekent vooral het zeer geleidelijk laten wennen 

vann de inheemse bevolking aan invoering van westerse bestuursvormen. Bij Colijn is het dan ook niet 

zozeerr de vraag of een westerse bestuursvorm moet worden ingevoerd, maar is het de vraag welke 

westersee bestuursvorm moet worden ingevoerd. Op deze laatste vraag zal in b.3 worden ingegaan. 

All  met al blijkt uit het bovenstaande dat de ARP in ieder geval in 1934 streeft naar een geleidelijke 

opvoedingg van Nederlands-Indië tot een westerse vorm van zelfbestuur, en naar behoud van de band 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië. Nederlands-Indië wordt bij dit alles niet meer gezien als een 

domeinn van Nederland, maar als een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

3.. RKSP(1936) 

Inn 1883 verschijnt Een katholieke partij. Proeve van een program, van het Tweede-Kamerlid Schaep-

man.. Weliswaar heeft deze Proeve slechts de betekenis van een individuele uiting,694 maar in later jaren 

zall  de RKSP haar zien als beginpunt van de vereniging van katholieken in Nederland, en er in haar 

Colijnn (1934), p. 511. 
Inn b.3 zal nader worden ingegaan op de Rijkseenheidsleer en Colijns opvattingen erover. 
Colijnn (1934), p. 498. 
Colijnn (1934), p. 529. Zie Colijn (1932), p. 27 voor een vergelijkbare opmerking. 
Ziee Oud-Bosmans, p. 125. 
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staatkundigg program van 1936 naar verwijzen.695 De Proeve bevat rudimentaire gedachtes over een juist 

koloniaall beleid. Zo acht Schaepman het de 'plicht eener koloniale regeering iedere rechtschennis 

tegenoverr deze [inheemse] bevolking zoo nauwgezet mogelijk te vermijden'.696 Verder gelooft hij dat 

menn van het'nederlandsche volk als overheid in de kolonie moet (...) kunnen zeggen: "het heerscht niet 

tenn zijnen bate, maar voor het geheele volk."'697 

Ditt beginsel van een onbaatzuchtige koloniale politiek - dat wel wat weg heeft van Kuypers stand

puntt in Ons program uit 1879 - wordt door de jaren heen verder uitgewerkt, onder meer in het Alge

meenn staatkundig program van de RKSP uit 1936. Hierin bepleit de RKSP de vereniging van geschei

denn liggende gebiedsdelen - Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curacao - in één staatsverband: 

hett Koninkrijk der Nederlanden. Deze vereniging 'vindt haar zedelijke rechtvaardiging in de mogelijk

heidd om, juist door dit staatsverband, betere verzorging van het algemeen welzijn van het geheel en van 

dee deelen te bereiken'; bij deze verzorging moet wel rekening worden gehouden met 'het eigene in 

volksaardd (...) van elk der deelen'.698 De RKSP meent dat als binnen het staatsverband betere zorg voor 

hett algemeen welzijn mogelijk is, de vereniging van de gebiedsdelen gerechtvaardigd is 'desnoods 

tegenn den zin en den wil der samenstellende deelen'.699 

Well vindt de RKSP dat de overzeese gebieden inmiddels een ontwikkelingsstadium hebben bereikt 

waardoorr staatkundige 'zelfstandigheid binnen het staatsverband van de niet-Europeesche gebiedsdee-

len'' verder kan worden doorgevoerd, zij het nadrukkelijk 'onder leiding van Nederland'.™ Door de 

nadrukk op dit laatste te leggen 

wordtt het onwezenlijk streven afgewezen om aan de [overzeese] gebiedsdeelen die onbeperkte vrijheid 
enn onafhankelijkheid te waarborgen, welke zeker niet tot de bevordering van hun algemeen welzijn 
zoudenn bijdragen en welke bovendien het algemeen welzijn van het geheel aanmerkelijk zouden 
schaden.701 1 

Dee RKSP wenst een grotere mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië. Onafhankelijkheid voor 

Nederlands-Indiëë wordt afgewezen, behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië en van 

dee leidende rol van Nederland binnen die band wordt benadrukt. Door de vereniging van de verschil

lendee gebiedsdelen binnen één staatsverband te benadrukken, streeft de RKSP naar 'handhaving en 

versterkingg van de Rijkséénheid'.702 Later in deze paragraaf (zie b.3) zal blijken dat nadruk op handha

vingg en versterking van de rijkséénheid tijdens het interbellum bij vele schrijvers te vinden is. 

Ziee Algemeen staatkundig program, p. 17. 
Schaepman,, p. 58. 
Schaepman,, p. 60. 
AlgemeenAlgemeen staatkundig program, p. 9 (beginsel IX). 
AlgemeenAlgemeen staatkundig program, p. 38. 
AlgemeenAlgemeen staatkundig program, p. 13. 
AlgemeenAlgemeen staatkundig program, p. 58. 
AlgemeenAlgemeen staatkundig program, p. 58. 
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b.3b.3 Morrelen aan de uitgangspunten van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur 

Inn het onderstaande komen vier ontwikkelingen in het Nederlandse koloniale denken van (in hoofd-

zaak)) de jaren twintig en dertig aan orde. Schrijvers die deze ontwikkelingen representeren nemen allen 

afstandd van een of meer uitgangspunten van het klassieke streven naar zelfbestuur. De ontwikkelingen 

zijn:: de opkomst van het cultuurrelativisme (1), de opkomst van de Rijkseenheidsleer (2), de opkomst 

vann de gedachte dat de inheemse bevolking niet op centraal, maar op decentraal niveau moet worden 

opgeleidd tot deelname aan zelfbestuur, gecombineerd met de gedachte dat Nederlands-Indië geen 

eenheidsstaatt maar een federatie moet zijn (3), en de opkomst van het streven naar handhaving van een 

autocratischee regering in Nederlands-Indië (4). Van deze ontwikkelingen zijn de opkomst van het 

cultuurrelativisme,, van de Rijkseenheidsleer en van de gedachte dat de inheemse bevolking op decen-

traall  niveau moet worden opgeleid voor het onderwerp van dit verhaal de belangrijkste. Vooral zij 

hebbenn invloed gehad op het Nederlandse koloniale beleid in de periode 1927-1942. 

Bijj  de bespreking van de vier ontwikkelingen zal blijken dat ze niet strikt van elkaar kunnen worden 

gescheiden.. Zo zijn er schrijvers met cultuurrelativistische opvattingen die tevens aanhanger zijn van de 

Rijkseenheidsleerr en omgekeerd, en zijn er schrijvers die willen opleiden op decentraal niveau en 

tevenss aanhanger van de Rijkseenheidsleer en van aspecten van het cultuurrelativisme zijn. Schrijvers 

zijnn steeds bij die ontwikkeling ondergebracht waarvoor ze het meest representatief zijn. 

DeDe eerste ontwikkeling: cultuurrelativisme 

Hoewell  relativerende tendensen zich al vanaf ongeveer 1875 doen voelen in sociale wetenschappen als 

dee antropologie, de geschiedwetenschap en de sociologie, doen vormen van relativisme in deze weten-

schappenn zich toch vooral gelden in het interbellum.703 Zo wordt de antropologie vooral in die laatste 

periodee in sterke mate gekleurd door het cultuurrelativisme, dat als grondidee heeft 'dat alle kuituren 

gelijkwaardigg zijn'.704 Men breekt met de pretentie dat de westerse cultuur de maatstaf is van alle 

culturenn en propageert eerbied voor niet-westerse culturen.705 

Inn lij n met het voorgaande beïnvloedt het cultuurrelativisme het Nederlandse koloniale denken - dat, 

zoo het niet zelf een sociale wetenschap is, dan toch sterk door de sociale wetenschap is beïnvloed - met 

namee tijdens het interbellum. Hoewel ook in de jaren nul en tien van de twintigste eeuw cultuurrelati-

7033 Zie Lemaire, p. 153. Volgens Lemaire, p. 115 en 153 hangt de opkomst van het relativisme in de sociale 
wetenschappenn tijdens het interbellum samen met een in bredere kring in Europa en Noord-Amerika heersend 
cultuurpessimisme:: het gevoel leeft dat de westerse beschaving in een crisis verkeert, in verval is en mogelijk ten 
onderr zal gaan. 

7044 Lemaire, p. 84. 
7055 Zie Lemaire, p. 82-97 over de opkomst van het cultuurrelativisme in de (Amerikaanse) antropologie. 
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vistischee opvattingen worden verkondigd,706 wordt vooral in de loop van de jaren twintig en dertig in dit 

denkenn meer nadruk gelegd op eerbied voor de inheemse cultuur van Nederlands-Indië en worden 

vraagtekenss gezet bij het zonder meer verwestersen van Nederlands-Indië. Toegespitst op het onder-

werpp van deze paragraaf kan worden gesteld dat in deze jaren verschillende schrijvers menen dat er 

weliswaarr moet worden gestreefd naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië, maar niet noodzakelijkerwijs 

naarr zelfbestuur naar volledig westers model. Deze schrijvers pleiten voor een vorm van zelfbestuur 

waarinn rekening wordt gehouden met het inheems eigene. 

Veell  van deze schrijvers maken hun eerbied voor de inheemse cultuur evenwel niet tot centraal 

leerstukk in hun opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië en de vorm van 

zelfbestuurr voor Nederlands-Indië. Voorbeelden van dergelijke schrijvers zijn de ARP-politici Kuyper 

enn Colijn. Beiden stellen weliswaar dat Nederland bij zijn staatkundige arbeid rekening moet houden 

mett het zielenleven van de inheemse bevolking,707 maar leggen veel meer nadruk op de Nederlandse 

voogdijj  over Nederlands-Indië en - in het geval van Colijn - op invoering van een westerse vorm van 

zelfbestuur.70**  Een ander voorbeeld wordt gevormd door schrijvers van de Stuw-groep als Logemann. 

Zoalss eerder vermeld stelt Logemann dat Nederland eerbied moet hebben voor de eigen persoonlijkheid 

vann het Indonesische volk en zich ervoor moet hoeden om zonder erbij na te denken uit te gaan van 

Nederlandsee constructies.709 Hij benadrukt echter dat het gaat om eerbied met mate: de eerbied mag 

'niett in eenzijdigheid vervallen en met name niet den invloed verwaarloozen, die door de heerschende 

[== westerse] ideeën op de werking der staatsrechtelijke instituten wordt uitgeoefend'.710 En in zijn latere 

wetenschappelijkee werk speelt de eerbied geen al te grote rol. 

Daarnaastt zijn er schrijvers die eerbied voor de inheemse cultuur wel tot een centraal leerstuk maken 

inn hun opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië en de vorm van zelfbe-

stuurr voor Nederlands-Indië. Hieronder worden enkele van deze schrijvers behandeld: Van Hulshoff 

Poll  (1), Haga en Van Vollenhoven (2), en aanhangers van de syntheseleer als De Kat Angelino (3). 

Overigenss impliceert het feit dat deze schrijvers het cultuurrelativisme allen tot een centraal leerstuk 

vann hun opvattingen maken niet dat zij naar buiten toe een gesloten front vormen: zo moet met name 

wordenn onderscheiden tussen de implicaties van het cultuurrelativisme van Van Vollenhoven en de 

implicatiess van het cultuurrelativisme van de aanhangers van de syntheseleer. Dit zal bij de behande-

lingenn van de verschillende schrijvers duidelijk genoeg naar voren komen, en in een korte conclusie (4) 

706706 Zie Van den Doel (1994), p. 230 en 276-8 voor vroege voorbeelden van cultuurrelativistische opvattingen, 
enn wel van de econoom Boeke in 1910 en van de latere hoogleraar volkenkunde Kohlbrugge in 1907. 

7077 Zie Kuyper (1917), p. 595 en Colijn (1934), p. 498 en 529. 
7088 Zie Kuyper (1917), p. 580-1 en Colijn (1934), p. 512-4, 526, 529-36. Later zal iets dieper op Colijns 

positiee worden ingegaan. 
7099 Zie Logemann (1927), p. 29-30 en Logemann (1932), p. 246. 
7,00 Logemann (1927), p. 30-1. 
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nogg worden benadrukt. 

1.. Regering door eigen vorsten: Hulshoff Pol 

Inn 1922 verschijnt van D.J. Hulshoff Pol, oud-lid van de gemeenteraad van Buitenzorg en oud-lid van 

dee gewestelijke raad van Pasoeroean, de brochure Het recht van den inlander op zelf-regeeren en zijn 

economischeeconomische ontwikkeling. In deze brochure, en in een vier jaar later verschenen artikel over de strijd 

tegenn het communisme in Nederlands-Indië, geeft hij zijn opvatting over de verhouding tussen Neder-

landd en Nederlands-Indië en over zelfbestuur voor Nederlands-Indië. Hulshoff Pol wenst een blijvende 

bandd tussen Nederland en Nederlands-Indië. Om die blijvende band te waarborgen is zelfbestuur voor 

dee inheemse bevolking van Nederlands-Indië nodig, in een vorm die overeenkomt met de zeden en de 

gewoontenn van die bevolking.711 

Volgenss Hulshoff Pol ligt het verlenen van zelfbestuur in de lijn van de Nederlandse vooruitstreven-

dee koloniale staatkunde van de laatste 50 jaar, zodat Nederland zedelijk verplicht is 'het den Inlander te 

schenken,schenken, nu hij er zelf zoo dringend om verzoekt'?n Dit zelfbestuur betekent echter niet dat Nederland 

zichh volledig moet terugtrekken uit Nederlands-Indië - dit zou leiden tot overname van de kolonie door 

eenn andere westerse macht of tot volslagen anarchie. Het zelfbestuur van de inheemse bevolking moet 

onderr Nederlands toezicht staan, om excessen in dit zelfbestuur te voorkomen en orde en welvaart in 

Nederlands-Indiëë te garanderen. Nederland is hiermee niet de overheerser die een overwonnen volk 

knecht,, maar 'de oudere broeder (...) die in vriendschap den jongeren leidt\m 

Hett zelfbestuur dient geen westerse vormen aan te nemen. Het is voor Hulshoff Pol duidelijk dat 

eenn Oostersch volk niet gediend is, noch gediend kan zijn van een Westersch regeeringsstelsel. 
Wetgevendee raden en wat al andere soorten van autonome vertegenwoordigende lichamen zijn hem 
vreemd,, kunnen hem niet bevredigen, liggen geheel buiten zijn gezichtskring en stichten slechts 
verwarringg in zijn brein.714 

Vertegenwoordigendee instituten als de Volksraad zijn niet gebaseerd op de volkswil en moeten daarom 

eenn mislukking worden. De inheemse bevolking moet een regeringsvorm worden geschonken die deel 

uitmaaktt van de oosterse samenleving: ' "zelf-regeeren" door eigen vorsten, sultans of hoofden'. In 

dezee regeringsvorm, waarin zoals gezegd Nederland een toezichthoudende rol heeft, bestaat de regering 

uitt inheemse vorsten gesteund door rijksgroten, inheems intellect en adviserende inheemse raden, en is 

7,11 Zie D.J. Hulshoff Pol (1922), p. 6. 
7122 D.J. Hulshoff Pol (1922), p. 14. 
7133 D.J. Hulshoff Pol (1926), p. 80. 
7144 D.J. Hulshoff Pol (1926), p. 78. 
7,55 D.J. Hulshoff Pol (1922), p. 20. 
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err zelfbestuur.716 De inheemse vorsten benoemen namelijk alle ambtenaren, belast met de uitvoering 

vann de regeringsmaatregelen en er wordt recht gesproken in naam van de vorsten.717 

All  met al streeft Hulshoff Pol naar het behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië, 

enn naar de invoering van een (autocratisch aandoende) oosterse regeringsvorm in Nederlands-Indië 

onderr oppertoezicht van Nederland. 

2.. Grotere aandacht voor Oosters staatsrecht: Haga en Van Vollenhoven 

Inn 1924 verdedigt B. J. Haga, controleur bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië, onder leiding 

vann Van Vollenhoven het proefschrift Indonesische en Indische democratie. In zijn proefschrift keert 

Hagaa zich tegen het klakkeloos invoeren van westerse democratie in Nederlands-Indië. 

Nederlandd heeft in Nederlands-Indië een Indische democratie ingevoerd met organisaties als lokale 

raden,, provinciale raden, regentschapsraden en de Volksraad. Bij de invoering is alleen naar het Westen 

gekeken,, zodat de Indische democratie een westerse democratie is. Het kopiëren van westerse instel-

lingenn heeft als gevolg 'hunne ongeschiktheid voor Indonesiërs en Indonesische behoeften',718 en wordt 

onderr meer veroorzaakt door 'eene geestelijke gesteldheid, die bewust of onbewust eigen Westersche 

instellingenn meerwaardig acht dan de inheemsche, de Indonesische, veelal zonder deze laatste goed te 

kennen'.7199 Haga bekritiseert deze geestelijke gesteldheid en plaatst tegenover de westerse democratie 

dee Indonesische democratie, die (...) andere wegen volgt en andere vormen aanneemt dan de Wester-
schee democratie, en die niet gebaseerd is op de aanwezigheid van los van elkaar staande individuen, 
dochh op het bestaan van natuurlijke groepeeringen van verschillenden aard; uit levende volksgroepen, 
diee bestuurd worden door hun representant, in overeenstemming met den wil der leden der groep.720 

Hoewell  Haga niet bepleit dat 'wij in Indië alle Westersche democratie overboord moeten werpen en 

enkell  en alleen heil en troost gaan zoeken bij hare Indonesische zuster', wil hij wel dat men Indonesië -

Nederlands-Indiëë - 'ook staatsrechtelijk in de eerste plaats op Indonesische wijze, in Indonesischen zin' 

gaatt ontwikkelen.721 Hij wil een nauwgezet onderzoek voor iedere instelling en voor iedere streek naar 

dee staatsrechtelijke formatie van de Indonesische maatschappij, naar bestaande Indonesische democra-

tie,, en overweging wat daarvan bruikbaar is. Dit onderzoek zal waarschijnlijk leiden tot 'een compro-

miss tusschen Indonesische en Indische democratie; een gebruiken van elementen uit beide stelsels'.722 

Eenn precieze omschrijving van het staatsrechtelijke resultaat van dit compromis geeft Haga niet. Wel 

7166 Deze regeringsvorm heeft wel iets weg van de al bestaande van de zogenaamde 'zelfbestuursgebieden' in 
Nederlands-Indië.. Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 55-68 over deze gebieden. 

7177 Zie DJ. Hulshoff Pol (1922), p. 20-2 en D.J. Hulshoff Pol (1926), p. 89-92. 
7I**  Haga (1924), p. 240. Met 'Indonesiërs1 doelt Haga op de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. 
7,99 Haga (1924), p. 241. 
7200 Haga (1924), p. 248. 
7211 Haga (1924), p. 248-9. 
7222 Haga (1924), p. 250. 
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lijk tt het dat hij het inheemse staatsrecht vooral op decentraal niveau een grotere rol wil laten spelen, 

getuigee zijn nadruk op nauwgezet onderzoek voor iedere streek naar de staatsrechtelijke formatie van de 

Indonesischee maatschappij, naar bestaande Indonesische democratie, en overweging wat ervan bruik-

baarr is. 

Hagaa heeft al met al een vrij uitgesproken mening over de vereiste staatsrechtelijke inrichting van 

Nederlands-Indië.. Over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië is hij minder 

uitgesproken.. In een artikel uit 1930, Doelstelling in de Indische politiek, bekritiseert hij hen die zich, 

hetzijj  in conservatieve zin, hetzij in progressieve zin, wagen aan voorspellingen over de toekomstige 

verhouding.. Het komt Haga 'irreëel en onpraktisch voor om in den tegenwoordigen tijd van verande-

ringg en wisseling een uitspraak te willen doen over (...) de verhouding tusschen Nederland en Indië in 

dee toekomst'.723 Hiermee bekritiseert Haga zowel de Stuw-groep als de aanhangers van de hierna te 

behandelenn Rijkseenheidsleer. Nederland moet volgens Haga een emancipatiepolitiek voeren 'van 

weerbaarmakingg van de bevolking van Ned. Indië in economisch, geestelijk en politiek opzicht'.724 De 

toekomstigee resultaten van deze politiek zullen moeten bepalen hoe de verhouding tussen beide landen 

eruitt gaat zien, en daarop valt niet vooruit te lopen: het is mogelijk dat de emancipatiepolitiek zal leiden 

tott behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië, het is ook mogelijk dat ze leidt tot 

onafhankelijkheidd voor Nederlands-Indië. 

Samenvattendd kan worden gesteld dat Haga pleit voor een samengaan van westers en oosters 

staatsrechtt in Nederlands-Indië, en de toekomstige verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië in 

hett midden laat. Met name het eerste aspect van deze opvatting valt minder goed te plaatsen in het 

klassiek-ethischee streven naar zelfbestuur. 

Vann Vollenhoven is eerder in deze paragraaf al genoemd: zijn preadvies uit 1920 is beschreven en hij is 

genoemdd als coauteur van de Proeve Oppenheim uit 1922. Zoals vermeld vond hij het in het preadvies 

'eenn der nadeelen, die op koloniën drukken, dat men tegenover de ontwikkeling van haar instellingen 

niett vrij staat, doch bij voorkeur de instellingen van het toevallige moederland neemt als model'.725 

Ondankss deze kennelijke reserves tegen het zonder meer overnemen van westers staatsrecht, heeft hij in 

zijnn preadvies toch het Nederlandse staatsrecht gebruikt als model. Als coauteur van de Proeve Oppen-

heimm gebruikt hij dit model ook, maar dit kon ook niet anders: de makers van de Proeve streefden naar 

eenn grotere mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië binnen de grenzen van de koloniale artikelen 

vann de Grondwet van 1922, waarmee zij zich als het ware automatisch plaatsten in de klassiek-ethische 

traditiee van het streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model. 

Hagaa (1930), p. 539. 
Hagaa (1930), p. 541. 
Vann Vollenhoven (1920), p. 3. 
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Uitt Van Vollenhovens gebruik van westerse modellen in zijn preadvies en als medeauteur van de 

Proevee kan worden afgeleid dat hij niet per definitie onwelwillend staat tegenover het gebruik van 

westerss staatsrecht in Nederlands-Indië. Wel lijkt deze niet onwelwillende houding vooral betrekking te 

hebbenn op de reorganisatie van de centrale regering van Nederlands-Indië. In zijn preadvies en als 

medeauteurr van de Proeve Oppenheim streeft Van Vollenhoven in de eerste plaats naar reorganisatie 

naarr westers model van de centrale regering - een reorganisatie die langs wegen van behoedzame 

geleidelijkheidd moet leiden tot grotere autonomie voor Nederlands-Indië.726 

Opp decentraal terrein heeft Van Vollenhoven duidelijke reserves tegen het ongebreideld gebruik van 

westerss staatsrecht voor Nederlands-Indië: hij streeft naar het 'scheppen van krachtige lagere rechtsge

meenschappen,, met een eigen stempel, die moesten aansluiten bij bestaande oosterse adatgemeenschap-

pen'.7277 Dit blijkt uit enkele artikelen van zijn hand. In het uit 1928 daterende artikel Herkomst en 

krachtkracht van het overzeesche staatsrecht stelt hij dat van een gezond overzees (Nederlands-Indisch) 

staatsrechtt eerst dan kan worden gesproken 

alss de waarlijk levende oostersche (...) inzettingen van staatsrecht worden verstaan en erkend (...); als 
dee westersche staatsinstellingen geen op maat verknipte Hollandsche dingen zijn, die daarginds maar 
tenn deele passen, doch - naar het oordeel van oosterling en westerling beiden - bruikbare bijdragen uit 
datt West-Europa, dat nu eenmaal in zulke zaken een voorsprong heeft; als nergens voet wordt gegeven 
aann de opvatting, als zou het oostersche stuk net inferieure zijn, bestemd om te wijken en te verdwij
nen,, en het westersche stuk het normale en zegevierende; (...); en als oostersche en westersche be-
standdeelenn op voet van gelijkheid samengroeien tot een voor alle onderdanen dienstig geheel.728 

Vann Vollenhoven bepleit een staatsrecht voor Nederlands-Indië dat is opgebouwd uit voor Nederlands-

Indiëë bruikbare onderdelen van inheems én westers staatsrecht, en dat westers staatsrecht niet per 

definitiee bevoordeelt boven inheems staatsrecht. Hij erkent daarbij wel het belang van westers staats

recht:: West-Europa heeft in deze immers een voorsprong. 

Inn 1933 wordt het artikel Old glory gepubliceerd. Het verschijnt ongecorrigeerd: Van Vollenhoven 

heeftt op zijn sterfbed de drukproeven doorgelezen, maar geen tijd meer gehad om er correcties in aan te 

brengen.7299 In het artikel hamert Van Vollenhoven, misschien nog sterker dan in 1928, op het belang 

vann eerbied voor inheems staatsrecht. Idenburg, oud-minister van koloniën en oud-gouverneur-gene-

raal,, aanhalend stelt hij 'dat, wil men in Indië een geldelijke en staatsrechtelijke debacle voorkomen, de 

maatschappijj er moet worden ingericht naar den inheemschen voet van leven'.730 Van Vollenhoven 

erkentt dat dit geen gedachte is waarmee men het gros der Indonesiërs paait Het oosterse mag echter 

7266 Zie Van Vollenhoven (1920), p. 46 en Oppenheim (1923), p. 34. 
7277 Taselaar (1992), p. 279. 
7211 Van Vollenhoven (1934), p. 14-5; zie p. 39 en p. 124 voor vergelijkbare opmerkingen. Van Vollenhovens 

StaatsrechtStaatsrecht overzee uit 1934 is een bundeling van artikelen die in de jaren 1928-1930 waren verschenen in het 
KoloniaalKoloniaal Tijdschrift. 

7299 Zie De Beaufort, p. 209-10. 
7500 Van Vollenhoven (1933), p. 238. 
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niett worden verwrongen tot iets westers. De organisatie van 'het Grootindisch rijk ' vereist een inheem-

see standaard, die onder meer inhoudt 'dat men de oostersche instellingen en gebruiken oostersch late', 

datt men 'het religieuze element dat de oostersche maatschappij doortrekt' eerbiedigt en dat men zich 

verzett 'tegen Europeesche traktementen voor het leven der inheemsche maatschappij'.731 Door het 

aanhoudenn van de inheemse standaard 

wordtt schijn door waarheid vervangen; een vodderige, waardelooze komedie door verfrisschende, 
opbeurendee werkelijkheid. Onder inheemschen zullen er mogelijk wezen, die dit achteruitgang, 
misschienn wel reactie, noemen; maar een ware opvoeding (...) tot wezenlijk regeeren in dorp, groep en 
landschapp wordt er meer mee gebaat dan met al dat [westerse] quasi-bestuur, die [westerse] quasi-
rechtspraakk en die [westerse] quasi-wetgeving, die tegenwoordig tiert.732 

Bovenstaandd pleidooi voor een inheemse standaard betekent niet dat Van Vollenhoven de toegang tot 

hett westerse wil barricaderen. Het tegendeel is naar zijn zeggen waar: men 'zal westersche verbetering 

(...)) hebben in te voeren, zal zelfs het oostersche waar het kan uit het westersche hebben te bevruch-

ten'.7333 Nederlands-lndië kent 'westersche, echt gebleven of echt geworden, stukken van het staatsrecht, 

diee zich na 1900 hebben opgedaan of vernieuwd: stadsgemeenten, locale ressorten van Europeesch 

model,, waterschappen, volksraad, Europeesche gerechten en rechtbanken, centrale regeering\™ Met 

ditt passende westerse staatsrecht moet rekening worden gehouden bij het gebruik van de inheemse 

standaard. . 

Samenvattendd kan worden gesteld dat Van Vollenhoven streeft naar een samengaan van oosters en 

westerss staatsrecht in Nederlands-Indiè*  op basis van gelijkwaardigheid. Een precieze omschrijving van 

hett staatsrechtelijke resultaat van dit samengaan geeft hij niet. Wel lijk t het erop dat hij het inheemse 

staatsrechtt vooral op decentraal niveau een grotere rol wil laten spelen. Zo benadrukt Van Vollenhoven 

inn zijn pleidooi voor de inheemse standaard vooral het wezenlijk regeren in dorp, groep en landschap. 

Dee reorganisatie op centraal niveau lijk t in Van Vollenhovens optiek - getuige zijn preadvies uit 1920, 

dee Proeve uit 1922, en zijn waardering van de Volksraad en de centrale regering in 1933 - in de eerste 

plaatss op westerse leest te moeten worden geschoeid. Daarnaast is hij voorstander van grotere autono-

miee voor Nederlands-lndië, te bereiken langs de wegen van behoedzame geleidelijkheid. Met dit alles 

wijk tt Van Vollenhoven af van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur - hij streeft naar gebruik 

vann oosters staatsrecht - maar minder dan wel eens gesteld: het cultuurrelativisme is een belangrijk, 

maarr geen aloverheersend element in zijn denken over de (centrale) staatsinrichting van Nederlands-

lndiëë en over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Nederlands-lndië.733 

7311 Van Vollenhoven (1933), p. 239. 
7322 Van Vollenhoven (1933), p. 257. 
7333 Van Vollenhoven (1933), p. 239. 
7344 Van Vollenhoven (1933), p. 258. Mijn cursiveringen. 
7355 Zie Van den Doel (1994), p. 385-6 en 449 en Van den Doel (2001), p. 37 voor een ander oordeel over Van 

Vollenhovenn - een oordeel dat mede gekleurd lijkt door Saids Orientalism. 
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3.. De syntheseleer: De Kat Angelino, Kielstra, Van Rijckevorsel 

Vann Vollenhovens opvattingen over het samengaan van oosters en westers staatsrecht hebben grote 

invloedd uitgeoefend op de representanten van de syntheseleer.736 De laatsten hechten echter minder dan 

Vann Vollenhoven aan autonomie voor Nederlands-Indië via een op westerse leest geschoeide reorgani-

satiee van de centrale Indische staatsinrichting, en leggen grote nadruk op het behoud van een nauwe 

bandd tussen Nederland en Nederlands-Indië. De syntheseleer kan worden omschreven als de opvatting 

datt Nederlands-Indie niet onafhankelijk moet worden van Nederland, maar 'Nederlandsch-Indië blijft , 

doorr een synthese van Nederlandsche en oostersche cultuur tot een harmonieus deel van de Rijkseen-

heidd geworden'.737 De syntheseleer wordt vooral geassocieerd met De Kat Angelino, maar ook schrij-

verss als Kielstra en Van Rijckevorsel kunnen worden gezien als representanten van deze leer. 

a.a. De Kat Angelino (1929-1930) 

Dee reeds eerder besproken communistische opstanden op Java en Sumatra in 1926 en 1927 krijgen veel 

aandachtt in de buitenlandse pers, die de opstanden aangrijpt om het Nederlandse koloniale beleid te 

bekritiseren.. Naar aanleiding hiervan wil de Nederlandse regering de voorlichting over het Nederlandse 

kolonialee beleid aan het buitenland verbeteren. Minister van koloniën Koningsberger besluit ter 

voorlichtingg aan het buitenland een boek te laten schrijven over het Nederlandse koloniale beleid. Dit 

boekk zal in het Engels en Frans vertaald moeten worden. Als schrijver heeft Koningberger de Indische 

ambtenaarr voor Chinese zaken A.D. A. de Kat Angelino, die met verlof is in Nederland, op het oog.738 

Gouverneur-generaall  De Graeff stemt ermee in om De Kat Angelino het boek te laten schrijven, zodat 

dezee tijdelijk ter beschikking van de minister wordt gesteld en in Den Haag wordt gedetacheerd.739 

Dee Kat Angelino werkt snel: al in 1929 en 1930 verschijnt zijn tweedelige Staatkundig beleid en 

bestuurszorgbestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Het eerste deel is een verhandeling over het koloniale vraagstuk in 

hett algemeen, het tweede deel is een beschrijving en verdediging van het Nederlandse koloniale beleid 

inn Nederlands-Indië. De twee delen verschijnen in drie banden, en beslaan samen bijna 2200 pagina's. 

Alss voorlichtingswerk voor het buitenland voldoet het boek niet: het is te dik, het taalgebruik is hoog-

dravend,, en het gedachtegoed is zweverig.740 Het succes van het boek is in Nederland vrij groot: het 

wordtt twee keer herdrukt Het erin ontvouwde gedachtegoed vindt in Nederland aanvankelijk veel 

7366 Zie Taselaar (1992), p. 279. 
7377 Boeke, p. 24. 
7388 Arnold Dirk Adriaan de Kat Angelino (1891-1969) studeert rechten, letteren en sinologie. In 1917 wordt 

hijj  ambtenaar voor Chinese zaken te Batavia. In later jaren treedt hij op als vertegenwoordiger van Nederland bij 
dee Volkenbond en op internationale conferenties. In 1931 wordt hij herbenoemd tot ambtenaar voor Chinese 
zakenn te Batavia. Van 1934 tot 1937 is hij directeur van Onderwijs en Eredienst in Nederlands-Indie. 

7399 Zie B. de Graaff, p. 580-3 en Taselaar (1992), p. 264-6 over de voorgeschiedenis van het boekwerk van 
Dee Kat Angelino. 

7400 Zie Van den Doel (1994), p. 417-8; Van den Doel (2001), p. 37; en B. de Graaff, p. 582-3. 

571 1 



instemming.. Hoewel sommige tijdgenoten kritiek op de in het boek ontvouwde theorie hebben, barst de 

kritiekk erop pas na de tweede wereldoorlog werkelijk los. In reactie hierop schrijft De Kat Angelino in 

19611 het artikel De ontwikkelingsgedachte in het Nederlands overzees bestuur, waarin hij zijn gedach-

tegoedd nogmaals uiteenzet en verdedigt. 

Veell  geholpen heeft dit niet. Eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw wordt het boek omschre-

venn als een 'drie vuisten dikke Hegeliaans-idealistische peiling van de "diepste diepten" van de verhou-

dingg tussen oost en west', en als 'een van de merkwaardigste publicaties op het terrein der voorlichting 

diee ooit van de Nederlandse overheid zijn uitgegaan'.74' De schrijver wordt omschreven als iemand die 

'inn een hogere, metafysische sfeer' verkeert, 742 en 'een vrijwel permanente koloniale overheersing' 

rechtvaardigt.743 3 

Hoee dit ook zij, zeker is dat Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlands-Indië voor zowel het 

Nederlandsee koloniale denken als de Nederlandse koloniale politiek van belang is geweest. In het boek 

iss de syntheseleer in zijn meest typerende vorm ontwikkeld. Deze leer verenigt drie centrale tendensen 

vann het Nederlandse koloniale denken van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw: de 

toenemendee rol voor het cultuurrelativisme, de sterkere nadruk op het behoud van de band tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië, en de sterkere nadruk op het belang van een opleiding op decentraal 

niveauu van de inheemse bevolking. Daarnaast is de syntheseleer van belang voor de Nederlandse 

kolonialee politiek van de jaren twintig en later. De leer is omschreven als 'officiële ideologie' van deze 

politiekk en is de belichaming van 'de nieuwe koloniale politiek in Nederlands-Indië, zoals die in de 

loopp van de jaren twintig vorm kreeg'.744 

Inn het kort komt de leer van De Kat Angelino op het volgende neer.745 Volgens De Kat Angelino 

zijnn er grote verschillen tussen de westerse en de oosterse cultuur: waar de westerse cultuur actief is, is 

dee oosterse cultuur contemplatief. Toch kunnen beide culturen elkaar beïnvloeden door de 'principieele 

eenheidd der menschheid'.746 Deze wederzijdse invloed kan beide culturen op een hoger plan brengen. 

Volgenss De Kat Angelino zullen 

Oosterschee ziel en Westersche geest door de paring hunner vermogens er in (...) slagen de groepsloy-
auteitt en de persoonlijkheid te doen harmonieeren in een hoogere eenheid, een synthese, die zoowel 
hett Oostersch groepsegoïsme als het Westersch individualisme zullen uitdrijven (...). Zoo zullen Oost 
enn West elkaar helpen in een waarachtige synthese, welke beider geestelijke, zedelijke en materieele 
belangenn zal blijken te dienen. (...) Dat behoort inderdaad het ideaal der synthese te zijn en dat zal haar 

B.. de Graaff, p. 582. 
Vann den Doel (1994), p. 417. 
Vann den Doel (2001), p. 38. 
Taselaarr (1992), p. 265. 
Ziee Taselaar (1992), p. 268-84 voor een gedetailleerdere weergave van de theorie van De Kat Angelino. 
Dee Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 188. 
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edelee vrucht blijken te zijn; iets beters dan Oost en West afzonderlijk konden voortbrengen.747 

Inn de praktijk komt dit er vooral op neer dat de westerse cultuur de oosterse cultuur zal beïnvloeden.748 

Waarr het oosten niet veel meer lijkt te kunnen doen dan excessen in de westerse cultuur corrigeren, kan 

dee 'geest van het Westen', gekenmerkt door 'sociale spankracht'' en de 'wil  tot vooruitgang, geestelijk, 

zedelijk,zedelijk, intellectueel en materieef, de oosterse cultuur tot zelfVernieuwing brengen.749 De westerse 

beïnvloedingg van het oosten 

will geen verwestersching aller vormen; zij wil slechts een machtige, het goede begunstigende invloed, 
zooalss een van verre gekomen landman, wiens kennis, zorg, arbeid en memode de remmende factoren 
zullenn verzwakken en de groeikracht van veelbelovende kiemen zullen prikkelen.730 

Dee oosterse cultuur moet behouden blijven, maar de elementen ervan die verdere ontwikkeling belem

merenn moeten via de westerse invloed uit de oosterse cultuur worden gezuiverd. 

Ditt alles betekent dat het westen een taak heeft te vervullen in het oosten; en meer specifiek dat 

Nederlandd een taak heeft te vervullen in Nederlands-Indië. De inheemse cultuur van Nederlands-Indië 

moett door Nederland als representant van de westerse cultuur op een hoger vlak worden gebracht. Dit 

betekentt ook dat het Nederlandse leiderschap in Nederlands-Indië voorlopig niet kan worden gemist. 

Nederlandd moet 'opvoedende maatregelen' treffen op het terrein van onderwijs, welvaartspolitiek en 

staatkundigee opbouw.731 

Inzakee de staatkundige opbouw moet Nederland zich niet in de eerste plaats richten op een reorgani

satiee van de centrale Indische regering en op toekenning van grotere bevoegdheden aan de Volksraad. 

Tee grote aandacht voor het 'proto-Parlement' dat de Volksraad is, leidt 

zoowell bij de [inheemse] élite als in Westersche kringen, de aandacht van de fundamenten af naar den 
nokbalk,, leidt tot onverschilligheid voor het éénig nodige en voor de ontwikkeling der hulpbehoevende 
volksinstellingen;; het is daarom een prikkel voor ongezonde en overijlde unificatie, kortom het geeft 
aann de maatschappij een topzwaar aanzien (...).752 

Nederlandd moet zich vooral richten op ontwikkeling van de fundamenten, oftewel op 'de opbouw van 

autonomeautonome Inheemsche rechtsgemeenschappen' zoals dorpsautonomieën; deze rechtsgemeenschappen 

zijnn de kweekbedden van de democratie der toekomst, welke (...) in staat moet zijn den geordenden 
eenheidsstaatt op haar schouders te dragen, vooraleer er sprake kan zijn van een overdracht van de 
Regeeringsverantwoordelijkheidd door het Westersch leiderschap aan de bevolking in de koloniale 
wereld.753 3 

7477 De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 341; eerste cursivering van mij. Zie ook Taselaar (1992), p. 275. 
74** Zie Taselaar (1992), p. 277. 
7499 De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 177. 
7500 De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 188. 
7511 De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 885. 
7522 De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 1107-8. De Kat Angelino's opvatting over de Volksraad is 

verwantt aan de nog te behandelen opvatting van Colijn over de Volksraad. 
7SÏÏ De Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 1007. 
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Inn antwoord op de vraag hoe lang de overdracht op zich zal laten wachten en het Nederlands leider-

schapp in Nederlands-Indië nog nodig zal zijn stelt De Kat Angelino dat dit leiderschap gehandhaafd 

moett blijven 

tótt de fundamenten zijn opgebouwd, d.w.z. tot analphabeten door goed, algemeen volksonderwijs 
zullenn zijn verdwenen (...), tot de particularistische dorpssferen functionneeren als dorpsautonomieen, 
alss bewuste organen van het groote geheel, tót volkscredietwezen en coöperatie de millioenen schuld-
vrijj  zullen hebben gemaakt, en onder aanwending van betere productiemethoden een welvarende 
bevolkingg en een krachtigen middenstand in het aanzijn zullen hebben geroepen.754 

Eenn termijn bij dit alles noemt hij niet - later, in zijn artikel uit 1961 heeft hij het over een periode van 

'vij ff  (...) decennia van geleide, versnelde ontwikkeling in Indonesië',7" hetgeen doet vermoeden dat hij 

eenn overdracht van regeringsverantwoordelijkheid rond 1980 mogelijk had geacht. 

Dee overdracht van regeringsverantwoordelijkheid aan de bevolking in Nederlands-Indië mag, aldus 

Dee Kat Angelino, geen breuk van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië met zich meebrengen. 

Nederlandd moet zich niet alleen richten op verheffing van de inheemsen, maar ook op 'de schepping 

vann een levende organische volkerengemeenschap', bestaande uit Nederland en Nederlands-Indië.756 Er 

moett een 'organisch Rijksverband' tussen Nederland en Nederlands-Indië komen, 'het Groot-Neder-

landschlandsch Rijk'.7" De Kat Angelino geeft niet aan welke staatkundige vorm dit rijk zal aannemen, maar 

hijj  maakt wel duidelijk dat het organische rijksverband grote veranderingen met zich zal meebrengen, 

ookk voor Nederland. Het organisch Koninkrijk 'eischt offers, een andere instelling van ons politiek 

leven,, partijwezen, wetenschap, vereenigingsleven (...); het eischt in breede kringen de Groot-Neder-

landschee bewustheid en belangstelling, het eischt een verandering in de leerplannen van al onze scho-

len'.758 8 

Uitt het bovenstaande blijkt dat De Kat Angelino, met veel omhaal van woorden, voorstander is van een 

doorr het westerse Nederland geïnitieerde vernieuwing van de inheemse cultuur. Deze vernieuwing 

behelstt geen verwestersing, maar een synthese, een toevoegen van westerse elementen aan het inheems 

eigene,, dat de basis van de inheemse cultuur moet blijven. De vernieuwing is in staatkundig opzicht in 

dee eerste plaats gericht op verheffing van onderop - in de vorm van opbouw van autonome inheemse 

rechtsgemeenschappen;; niet op verheffing van bovenaf - in de vorm van een reorganisatie van de 

centralee Indische regering en toekenning van meer bevoegdheden aan de Volksraad. De verheffing 

moett op termijn uitmonden in de overdracht van regeringsverantwoordelijkheid aan de bevolking van 

Dee Kat Angelino (1929-1930), deel I, p. 1164. Zie ook Taselaar (1992), p. 278. 
Dee Kat Angelino (1961), p. 63. 
Dee Kat Angelino (1929-1930), deel II, p. 721. 
Dee Kat Angelino (1929-1930), deel II, p. 724. 
Dee Kat Angelino (1929-1930), deel II, p. 727. 
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Nederlands-Indie,, en op de schepping van een groot-Nederlands rijk waarin Nederland en Nederlands-

Indiee een organisch verband vormen. 

b.b. Een voorloper: Kielstra (1928) 

Inn 1928 verschijnt van de hand van de Utrechtse hoogteraar J.C. Kielstra de brochure Het koloniale 

vraagstukvraagstuk van dezen tijd?19 Dit vraagstuk is de gelding van het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië. 

Wass dit gezag 'op zich zelf vroeger een onbetwist punt, ging het toen bij verschil van meening slechts 

omm de vraag, hoe dit gezag zijn invloed zou aanwenden, thans is het zelf in het geding'.760 Het vraag

stukk is veroorzaakt door de toegenomen spanning tussen de verschillende Nederlands-Indische bevol

kingsgroepen,, met name de Europeanen en de inheemsen.761 

Dee toegenomen spanning vereist een koloniale politiek die afstand neemt van de associatiegedachte. 

Dezee gedachte behelst de opvatting dat de bevolkingsgroepen in Nederlands-Indie" zich tot een eenheid 

moetenn verenigen en bestuurd moeten worden volgens westerse beginselen. De associatiegedachte 

'houdtt met de werkelijkheid niet voldoende rekening. Zij ontkent of negeert wezenlijke verschillen in 

dee elementen der volkscultuur'.762 De door Kielstra voorgestane koloniale politiek houdt wel rekening 

mett deze verschillen; het gaat daarbij om verschillen tussen Europeanen en inheemsen, en om verschil

lenn tussen de inheemse volkeren onderling. Daarnaast houdt deze politiek rekening met het feit dat de 

verschillendee bevolkingsgroepen en de verschillende volkeren niet zonder elkaar kunnen, en met het 

feitt dat Nederland en Nederlands-Indië niet zonder elkaar kunnen.763 Hieruit volgt dat de centrale vraag 

diee de koloniale politiek zich moet stellen de volgende is: 

Welkee is, bij de ontwikkeling en den groei, die de koloniale samenleving vertoont, de plaats van elk 
derr elementen binnen het geheel, waarin zij nu eenmaal, op grond van hunne wederkeerige onmisbaar
heidd voor elkanders bestaan op den tegenwoordigen voet, in aller belang vereenigd moeten blijven?764 

Hett zoeken naar de plaats van elk van de voor elkaar onmisbare elementen - de Europeanen en de 

inheemsee volkeren - vereist in de eerste plaats de erkenning dat elk element zijn eigen culturele beteke

niss en waarde heeft. Zo heeft elk inheems volk het recht om 

voorr zich zijn eigen bezit aan cultuurgoederen te zien genomen als grondslag voor verderen opbouw 
vann zijne beschaving. Dit wil zeggen, dat de aan het Westen ontleende kennis en verdere cultuurgoede-

TOTO Johannes Coenraad Kielstra (1878-1951) studeert rechten te Leiden van 1896 tot 1901. In 1903 gaat hij 
naarr Nederlands-Indie, waar hij ambtelijke functies vervult, waaronder die van adjunct-adviseur voor de be
stuurszakenn van de Buitenbezittingen. Halverwege de jaren tien keert hij terug naar Nederland, waar hij hoogle
raarr wordt in de koloniale staatswetenschappen en staathuishoudkunde te Wageningen (1918-1936). Hij is van 
19333 tot 1943 gouverneur van Suriname. 

7600 Kielstra, p. 1. 
7611 Zie Kielstra, p. 13. 
7622 Kielstra, p. 41-2. 
7"" Zie Kielstra, p. 27-9 en 57-8. 
7MM Kielstra, p. 57-8. 
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renn aan dat volk behooren te worden gebracht op zoodanige wijze en in die mate, dat zij daarvoor 
bruikbaarr zijn, immers in zijne cultuur kunnen worden opgenomen en daardoor haar verheffen. 

Dee eigen cultuur van het inheemse volk hoort het uitgangspunt te zijn, en in die cultuur mogen alleen 

westersee elementen worden toegevoegd als dit van nut blijkt. 

Inn de tweede plaats vereist de zoektocht dat elk van de inheemse volkeren staatkundig kan uitgroeien 

opp de manier waarop zij dit 

zelff  onder den invloed der op hen inwerkende krachten toonen te doen. Dat wil zeggen een zoodanigen 
uitbouww van de staatkundige organisaties, dat die volkeren geleidelijk op ruimer schaal gelegenheid 
vindenn om hun eigen lot in eigen handen te nemen. Hier staan wij pas aan het begin; de kracht om veel 
tott stand te brengen is in het algemeen nog niet aanwezig.766 

Ookk in staatkundig opzicht is de eigen cultuur het uitgangspunt, westerse toevoegingen zijn alleen dan 

toegestaann als ze van nut zijn. Op termijn zullen er inlandse volksbesturen gaan komen, waarvoor 

wanneerr men de eigen volkscultuur als grondslag voor verdere ontwikkeling aanvaardt, een uiterst 
gewichtigee taak [is] weggelegd, immers de verzorging over de geheele lijn van de cultureele, daaron-
derr economische en sociale ontwikkeling, voorzoover overheidsmaatregelen daarvoor noodig zijn. 

Dee inheemse volkeren komen met dit alles door een combinatie van oosterse en (enkele) westerse 

elementenn tot grotere zelfstandigheid. 

Bovenn de verschillende inheemse volkeren staat de centrale westerse regering 'met haar natuurlijke, 

uitt den loop der historie af te leiden d.i. de deelen tot een geheel organiseerende en bijeenhoudende 

taak'.7688 Deze regering behartigt als verenigend Nederlands gezag de rijksbelangen, zoals de landsver-

dedigingg en de handelspolitiek, en de algemeen Nederlands-Indische aangelegenheden, zoals de 

bovenbouww van de rechtspraak en de hoofdlijnen van de economische politiek; daarnaast houdt ze 

toezichtt op de verschillende inheemse volkeren. De mogelijkheid dat dit Nederlands gezag door 

oostersee cultuurelementen zal worden beroerd, wordt door Kielstra niet vermeld. 

Kielstraa streeft naar behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië, die volgens hem in het 

belangg is van beide landen en hun inwoners. In Nederlands-Indië moeten de verschillende inheemse 

volkerenn tot grotere zelfstandigheid worden opgeleid. Bij deze opleiding is de eigen oosterse cultuur 

uitgangspunt,, maar toevoeging van geschikte westerse elementen is mogelijk. Boven de op termijn 

zelfstandigerr inheemse volkeren blijf t het verenigende Nederlands gezag staan: Nederland blijf t 

daarmeee de leidende rol spelen. Hoewel Kielstra de term 'synthese' niet gebruikt - de term is min of 

meerr gemunt door de later publicerende De Kat Angelino - maken deze opvattingen hem tot een 

Kielstra,, p. 58-9. 
Kielstra,, p. 61. 
Kielstra,, p. 66-7. 
Kielstra,, p. 70. 
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vertegenwoordigerr van de syntheseleer zoals die hierboven is gedefinieerd. 

c.c. Een navolger: Van Rijckevorsel (1941) 

Inn 1941 publiceert J.J. van Rijckevorsel in Koloniale studiën een reeks artikelen onder de titel Wijsgee-

rigerige koloniale rechtsleer. In deze artikelenreeks behandelt Van Rijckevorsel enkele centrale vraagstuk-

kenn van de koloniale verhouding, waaronder het vraagstuk van 'de bijzondere plichten en rechten (...), 

diee er uit de stichting van een kolonie volgen', en het vraagstuk van 'de al of niet noodzakelijkheid van 

hett voortbestaan danwei het beëindigen der koloniale verhouding'.769 

Bijj  de behandeling van het eerstgenoemde vraagstuk richt Van Rijckevorsel zich op het geval dat 

zichzich (ook) in Nederlands-Indië voordoet, het geval 'waarin de kolonie een gemengde bevolking heeft en 

inn het bijzonder, wanneer de beide groepen, kolonisten en Inheemschen, als tegen elkander opwegen in 

belangrijkheid'.7700 Een verkeerde oplossing van het vraagstuk is het verkleinen van de rechten van de 

inheemsee bevolking door het gedwongen assimileren van die bevolking aan de kolonisten. Volgens Van 

Rijckevorsell  verdient De Kat Angelino's synthese der culturen de voorkeur.771 

Inn het verlengde van deze voorkeur schetst Van Rijckevorsel de zijns inziens juiste oplossing voor 

hett vraagstuk van de rechten en plichten die er uit de stichting van een kolonie volgen. Zo heeft de 

kolonialee regering de plicht om de inheemse bevolking via synthese op stoffelijk, verstandelijk en 

zedelijkk terrein te verheffen, en daarbij mag vrees voor mogelijke gevolgen van de verheffing zoals de 

beëindigingg van de koloniale verhouding geen rol spelen.772 Deze plicht houdt 'een vaderlijke voogdij-

schapp over de Inheemschen van de kolonie in'.773 De koloniale onderdanen hebben de plicht om de 

kolonialee wetten te gehoorzamen (dit is tegelijk een recht van de regering op gehoorzaamheid), hoewel 

zee bij de totstandkoming ervan weinig of geen medezeggenschap hebben; en ze hebben het recht om bij 

dee bevordering van hun welzijn geholpen te worden.774 Voor de inheemse koloniale onderdanen komt 

daarr nog bij de plicht om als pupil jegens de voogd 'welwillendheid, genegenheid en dankbaarheid' te 

koesteren,, en aan de voogd in verder gelijke omstandigheden de voorkeur te geven 'boven andere 

vreemden'.775 5 

Ookk bij de behandeling van het tweede vraagstuk, dat neerkomt op de vraag of de koloniale verhou-

dingg altijd moet blijven bestaan, richt Van Rijckevorsel zich op het geval dat de kolonie een gemengde 

bevolkingg heeft, kolonisten en inheemsen, die tegen elkaar opwegen in belangrijkheid. Van Rijckevor-

7699 Van Rijckevorsel, p. 6. 
7700 Van Rijckevorsel, p. 208. 
7711 Zie Van Rijckevorsel, p. 222-3 en 229. 
7722 Zie Van Rijckevorsel, p. 335,338-9 en 347. 
7733 Van Rijckevorsel, p. 358. 
7744 Zie Van Rijckevorsel, p. 348-9 en 352. 
775775 Van Rijckevorsel, p. 359. 
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sell  plaatst de koloniale verhouding tegenover onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid kan drie vormen 

aannemen:: gelijkberechtiging, waarbij de kolonie een provincie of organiek deel wordt van het rijk dat 

haarr vroeger overheerste; volledige afscheiding, waarbij de kolonie een volkomen onafhankelijke staat 

wordt;; en gematigde afscheiding, waarbij de kolonie noch een provincie, noch een onafhankelijke staat 

wordt,, maar er een statenbond wordt gesticht, waarvan de vroegere overheerser en de vroegere kolonie 

ledenn zijn en waarvoor zij gezamenlijk een opperbestuur instellen.776 

Dee juiste oplossing van dit vraagstuk is volgens Van Rijckevorsel de volgende. Aan de koloniale 

verhoudingg moet vroeger of later een eind komen, wanneer de kolonie daarvoor rijp is; bij de opheffing 

vann de koloniale verhouding moeten de voormalige overheerser en de voormalige overheersten eikaars 

rechtenn eerbiedigen; en deze eerbiediging zal er vrijwel altijd toe leiden dat de onafhankelijkheid ofwel 

dee vorm aanneemt van gelijkberechtiging, ofwel de vorm aanneemt van gematigde afscheiding. 

Vann Rijckevorsel houdt een pleidooi voor een geleidelijk verheffen van de inheemse bevolking via 

synthesee en onder Nederlandse leiding, voor opheffing van de koloniale verhouding als de tijd rijp is, 

enn voor behoud van een band tussen Nederland en Nederlands-Indië na die opheffing. Hij kan daarmee 

wordenn gezien als een representant van de syntheseleer, maar wel een die niet schijnt te beseffen dat de 

leerr in 1941 wat wereldvreemd is: de Duitse bezetting van Nederland is een feit, de Japanse bezetting 

vann Nederlands-Indië staat voor de deur. 

4.. Conclusie 

Aann het begin van de behandeling van het cultuurrelativisme is al opgemerkt dat de schrijvers die deze 

leerr aanhangen naar buiten toe geen gesloten front vormen, en dat met name moet worden onderschei-

denn tussen de implicaties van het cultuurrelativisme van Van Vollenhoven en de implicaties van het 

cultuurrelativismee van de aanhangers van de syntheseleer, zoals De Kat Angelino. Uit het bovenstaande 

iss gebleken dat het onderscheid in implicaties op het volgende neerkomt. 

Hett cultuurrelativisme van Van Vollenhoven lijk t maar in beperkte mate afstand te nemen van het 

klassiek-ethischee streven naar opleiding tot zelfbestuur. Van Vollenhoven lijk t ook in de late jaren 

twintigg en in de vroege jaren dertig nog steeds voorstander van een reorganisatie van het centrale 

Nederlands-Indischee staatsrecht naar hoofdzakelijk westers model, die langs wegen van behoedzame 

geleidelijkheidd moet uitmonden in een grote mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië. Zijn pleidooi 

voorr het inheemse staatsrecht lijk t vooral gericht op het staatsrecht voor Nederlands-Indië op decentraal 

niveau. . 

Ziee Van Rijckevorsel, p. 577-9. 
Ziee Van Rijckevorsel, p. 356, 586-91. 
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Hett cultuurrelativisme van De Kat Angelino neemt veel sterker afstand van het klassiek-ethische 

strevenn naar zelfbestuur. Zo streeft De Kat Angelino bij de opvoeding van de inheemse bevolking tot 

deelnamee aan zelfbestuur niet alleen naar eerbied voor het inheemse eigene, maar benadrukt hij ook het 

grotee belang van het behoud van een nauwe band tussen Nederland en Nederlands-Indië, en wil hij dat 

dee opleiding van de inheemse bevolking tot deelname aan zelfbestuur zich alleen op decentraal niveau 

afspeeltt - van een voortzetting van de opleiding op centraal niveau, via een uitbreiding van bevoegdhe-

denn van de Volksraad wil hij niet weten. Door dit alles is De Kat Angelino's denken niet alleen cumiur-

relativistisch,, maar vindt het ook aansluiting bij de Rijkseenheidsleer en bij elementen van Colijns 

opvattingen. . 

DeDe tweede ontwikkeling: de Rijkseenheidsleer 

Dee Rijkseenheidsleer benadrukt veel meer dan het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur het belang 

vann het behoud van een nauwe relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië en de leidende rol van 

Nederlandd in die relatie. De leer behelst 'de onverbrekelijkheid van de band tussen Nederland en Indië 

alsmedee de notie dat de belangrijke beslissing over de toekomstige relatie tussen de rijksdelen exclusief 

inn Nederland genomen zou worden'.778 Sommigen verbinden deze leer met de gedachte dat het behoud 

vann de bestaande autocratisch getinte bestuursstructuur in Nederlands-Indië noodzakelijk is. 

Dee Rijkseenheidsleer kent in het interbellum en ook daarna vele aanhangers. Hieronder zullen de 

volgendee schrijvers en organisaties worden behandeld: Eigeman (1), Schrieke (2), de Vaderlandse Club 

(3)) en het groepje schrijvers Kies, Suyling, Feuilletau de Bruyn en Saunders (4). Een korte conclusie 

(5)) besluit de behandeling. 

1.. Een juridische invalshoek: Eigeman 

Tussenn 1928 en 1932 publiceert Eigeman, hoogleraar te Rotterdam, drie nauw op elkaar aansluitende 

brochures:: Indië en het koninkrijk (1928), Indië en de ministerraad (1929) en De onvoltooide organisa-

tietie van het koninkrijk (1932). In de brochures zet Eigeman zijn opvattingen uiteen over de verhouding 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië, en geeft hij aan welke gevolgen de verhouding moet hebben 

voorr het positieve staatsrecht In 1939 geeft hij zijn opvattingen nog eens kort weer in een samen met 

Schriekee gehouden inleiding voor het Indisch genootschap, getiteld De rijkseenheid. 

Eigemann baseert zijn opvatting over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië op artikel 

11 Gw 1922, dat bepaalt dat het Koninkrijk der Nederlanden het grondgebied omvat van Nederland, 

Nederlands-Indië,, Suriname en Curacao. Eigeman meent dat dit artikel 'een geheel nieuwe organisatie 

Langeveldd (2004), p. 377. 
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vann den Nederlandschen staat' inluidt.779 Vóór 1922 waren de overzeese gebieden ondergeschikt aan 

Nederlandd (het Rijk in Europa). Er was een situatie van 'volstrekte subordinatie, d.w.z. het Rijk in 

Europaa bezat koloniën en bezittingen, die staatsrechtelijk geen subject, doch object van beheer 

waren'.7800 Artikel 1 Gw 1922 zorgt voor een andere relatie tussen het Rijk in Europa en de overzeese 

gebieden:: deze gebieden zijn zelfstandig staatsgebied geworden. Dit betekent dat 

Nederlandsch-Indie,, Suriname en Curacao grondwettelijk zijn geworden tot mededragers van de 
Nederlandschee souvereiniteit, en, geplaatst onderneven het Rijk in Europa als gelijksoortige, zij het 
nogg niet gelijkwaardige grootheden, met dat rijk verbonden zijn tot één staatsorganisatie, welke, onder 
denn naam van Koninkrijk der Nederlanden, tot een nieuwe rechtsgemeenschap verheven is.781 

Hoewell  de overzeese gebieden niet meer ondergeschikt zijn aan Nederland (het Rijk in Europa), zijn ze 

ookk nog niet gelijkwaardig oftewel nevengeschikt aan Nederland: er is momenteel sprake van 'sub-co-

ördinatie,, een verhouding van ondernevengeschiktheid'.782 De overgang van ondergeschiktheid naar 

ondernevengeschiktheidd betekent dat de overzeese gebieden zelfstandiger dan voorheen moeten kunnen 

optreden.. Eigeman juicht een dergelijke grotere zelfstandigheid toe, maar wil niet dat dit leidt tot een 

loskomenn van de overzeese gebieden uit het Koninkrijk, tot onafhankelijkheid. Hij wil 

eenerzijdss de ontwikkeling van zelfstandige kracht bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden 
scheppen,, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt, maar anderzijds tevens zorg dragen, dat geen 
enkelee macht haren wil doe gelden, alsof zij alleen en de eenige ware, en waardoor het organiek 
verbandd en geheel zou worden verbroken.783 

Eigemann streeft naar handhaving en zo mogelijk versterking van de eenheid van het Koninkrijk der 

Nederlanden,, oftewel van de rijkseenheid, en naar ontwikkeling van de zelfstandige kracht van de delen 

vann dit rijk. 

Handhavingg van de rijkseenheid en grotere zelfstandigheid voor Nederlands-Indië moeten worden 

bereiktt door aanpassingen in het positieve staatsrecht. Ten eerste moet de gouverneur-generaal voor het 

algemeenn deel van zijn beleid ondergeschikt worden gemaakt aan de ministerraad. Dit brengt onder 

meerr met zich mee dat hij aanwijzingen kan krijgen van de ministerraad. Ten tweede moet de minister-

raadd politiek verantwoordelijk worden gemaakt voor de regeringsdaden van de gouverneur-generaal. De 

Volksraadd speelt bij de aanpassingen geen rol: 'zoover zijn wij nog niet'.784 

Dee aanpassingen worden als volgt gemotiveerd. Door de andere relatie tussen Nederland en de 

overzeesee gebieden is het algemeen beleid inzake Nederlands-Indië in een hogere sfeer getrokken: dit 

7799 Eigeman (1928), p. 16. 
7800 Eigeman (1928), p. 14. 
7811 Eigeman (1932), p. 105-6. 
7822 Eigeman (1932), p. 45. 
7833 Eigeman (1929), p. 11. Met deze 'macht' bedoelt Eigeman waarschijnlijk de op diezelfde pagina genoem-

dee 'ontwaakte nationale gevoelens der tropische volken'. 
7844 Eigeman (1928), p. 87. 
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beleidd is mede bepalend voor het beleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierdoor gaat het algeme-

nee beleid inzake Nederlands-Indië niet meer alleen de minister van koloniën aan, maar de hele minister-

raad,, die in deze fungeert als staatsorgaan en die voor dit beleid door de Staten-Generaal ter verant-

woordingg kan worden geroepen. Omdat het algemeen beleid de hele ministerraad aangaat, moet de 

positiee van de gouverneur-generaal veranderen. Hij is voor zijn algemene beleid inzake Nederlands-

Indiëë niet meer ondergeschikt en verantwoordelijk aan de minister van koloniën, maar aan de minister-

raad.. Voor het departementale deel van zijn beleid is de gouverneur-generaal wel ondergeschikt en 

verantwoordelijkk aan de minister van koloniën.7*3 

Inn zijn nieuwe positie kan de ministerraad als bindmiddel voor het Koninkrijk der Nederlanden 

fungerenn én de grotere zelfstandigheid van Nederlands-Indië waarborgen. De ministerraad is een orgaan 

'welkss betekenis verder reikt dan die van een bepaalden tak van 's rijks administratie'.™ Hij kan 

daardoorr de harmonie en de binding tussen de verschillende rijksdelen handhaven. Maar hij zorgt ook 

voorr de verheffing en grotere zelfstandigheid van Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk. Ten eerste 

wordtt de gouverneur-generaal op een hoger plan gebracht omdat hij niet langer ondergeschikt is aan 

eenn orgaan van het Rijk in Europa, maar aan de ministerraad als 'eew hoogere instantie van bestuurs-

voeringvoering (...), die heengrijpt over de bevoegdheid van zelfstandige departementen'.787 Ten tweede 

komenn de zaken van Nederlands-Indië in Eigemans voorstel 

viaa den landvoogd (...) niet als departements- maar als staatszaken in den raad van ministers, zoodat de 
eenheidd der Nederlandsche gedachte gewaarborgd is ook door de Indische samenwerking. Indië dus 
medemede beslissend over zijn eigen zaken. In den ministerraad als het hoogste staatsorgaan worden dan 
dede moederlandsche en de overzeesche belangen tegenover elkaar afgewogen als gelijksoortige, zij het 
nognog niet gelijkwaardige belangen™ 

Dee ministerraad zal de verschillende belangen zo objectief mogelijk tegen elkaar afwegen, en daarmee 

dee zelfstandigheid van Nederlands-Indië waarborgen. Overigens meent Eigeman dat de ministerraad in 

zijnn huidige vorm deze taken niet kan vervullen; hij geeft echter niet aan welke nieuwe vorm de 

ministerraadd zou moeten aannemen.789 

Samenvattendd kan worden gesteld dat Eigeman streeft naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië binnen 

hett rijksverband van het Koninkrijk der Nederlanden. De aanpassing van het positieve staatsrecht die 

ditt streven vereist, is in de eerste plaats gericht op een Nederlands orgaan, de ministerraad; voor grotere 

7,ss Zie Eigeman (1928), p. 26-33 en 52, en Eigeman (1929), p. 30-1. In Eigeman en Schrieke, p. 11 erkent 
Eigemann dat erover vak te twisten welke onderwerpen vallen onder 'algemeen' beleid en welke onder 'departemen-
taal'' beleid. 

7866 Eigeman (1929), p. 28. 
7877 Eigeman en Schrieke, p. 10. 
7888 Eigeman en Schrieke, p. 11. 
7899 Zie Eigeman (1928), p. 55-7 en Eigeman en Schrieke, p. 12. 
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bevoegdhedenn voor de Volksraad is de tijd nog niet rijp. 

Terzijdee kan worden opgemerkt dat Eigemans opvatting juridisch problematisch is. Ze is gebaseerd 

opp een discutabele opvatting van artikel 1 Gw 1922; bij de behandeling in paragraaf 5.2 van de coördi-

natieleerr is gebleken dat dit artikel waarschijnlijk niet meer is dan een geografische omschrijving.790 

Daarnaastt kan men zich afvragen of de zelfstandigheid van Nederlands-lndië gebaat is bij Eigemans 

constructie.. Het is onduidelijk of hij de ministerraad tot een orgaan wil maken met daarin ook andere 

dann uit de Nederlandse politiek voortgekomen staatslieden; en zolang alleen uit de Nederlandse politiek 

voortgekomenn staatslieden zitting hebben in de Volksraad blijf t Nederlands-lndië aan Nederlandse 

leidingg onderworpen.791 

2.. Een economische invalshoek: Schrieke 

Inn 1929 publiceert J.J. Schrieke De Indische politiek.™ In dit boek zet hij zijn opvatting uiteen over de 

verhoudingg tussen Nederland en Nederlands-lndië, en over Nederlands taak in Nederlands-lndië. In de 

tweedee helft van de jaren dertig, hij is inmiddels buitengewoon hoogleraar in het staats- en administra-

tieff  recht van Nederlands-lndië aan de Rijksuniversiteit te Leiden, werkt hij zijn opvatting uit in enkele 

artikelen. . 

Schriekee streeft naar een nauwe band tussen Nederland en Nederlands-lndië. Hij acht beide landen 

momenteell  onderling afhankelijk: losgescheurd van Nederland zou Nederlands-lndië 'te gronde gaan 

(...),, doch ook Nederland zou, na zoodanige ramp zich zelf niet meer zijn'.793 Beide delen zouden een 

staatkundigee unie dienen aan te gaan, het koninkrijk Nederland-Indonesië. In dit koninkrijk 

komtt aan Nederland de hegemonie toe, op grond van zijn internationale positie en zijn beteekenis 
binnenn unie-verband. Zij vindt haar staatkundige afspiegeling in het feit, dat het hoogste unie-orgaan, 
dee Kroon in Nederland troont en dat de Nederlandsche wetgevende macht de hoogste regelgevende en 
controleerendee bevoegdheden zoowel voor Indifi als voor de unie uitoefent.794 

Dee Nederlandse hegemonie sluit overigens niet uit dat bij de voorbereiding van regelingen die worden 

7900 Zie ook Schrieke (1938), p. 589-90. 
7911 Zie ook Logemann (1929), p. 146-8 en Logemann (1930), p. 169-72. 
7922 Jacobus Johannes Schrieke (1884-1976) studeert rechten te Leiden. In 1909 vertrekt hij naar Nederlands-

Indie,, waar hij onder meer waarnemend regeringsgemachtigde voor algemene zaken in de Volksraad, en 
directeurr van Justitie is. In 1934 neemt Schrieke ontslag uit de Indische dienst. Hij wordt in 1935 buitengewoon 
hoogleraarr in het staats- en administratief recht van Nederlands-lndië te Leiden. Onder de Duitse bezetting wordt 
hijj  in juni 1940 lid van de NSB. Vanaf 1 juli 1941 is hij secretaris-generaal van het ministerie van justitie; een 
jaarr later wordt hij ook benoemd tot waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van algemene zaken en in 
19433 tot waarnemend directeur-generaal van politie. In april 1946 wordt Schrieke tot de doodstraf veroordeeld; 
hett vonnis wordt in juli 1946 omgezet in een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij wordt in oktober 1955 om medi-
schee redenen in vrijheid gesteld. 

7933 Schrieke (1929), p. 153. 
7944 Schrieke (1929), p. 154. 
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gemaaktt in Nederland en waarbij Indië is betrokken,795 beide landen meer dan tegenwoordig het geval 

iss overleg voeren. Hiertoe moet een blijvend adviserend college in het leven worden geroepen, 'een 

intermediairen-intermediairen- of unie-raacT.196 Deze raad zou uit tien leden moeten bestaan, van wie vijf door de 

Nederlandsee en vijf door de Indische regering zouden moeten worden aangewezen. Een dergelijke raad 

zall misverstanden tussen beide landen, veroorzaakt door afstand en onvoldoende wederzijds begrip, 

kunnenn voorkomen. 

Dee Nederlandse hegemonie in de unie is het gevolg van de onmisbaarheid en onvervangbaarheid 

vann het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië. Dit gezag heeft de eilanden en stammen van de 

Indonesischee archipel verenigd onder één centraal gezag en daarmee de onmisbare voorwaarde gescha

penn voor het ontstaan en het voortbestaan van Nederlands-Indië. En er is geen alternatief: het centraal 

gezagg kan nog niet worden vervangen door een autochtoon gezag, gedragen door de Indonesische 

stammenn zelf.797 Hoewel Schrieke het dus kennelijk niet onmogelijk acht dat het Nederlandse gezag in 

dee toekomst door autochtoon gezag kan worden vervangen, wenst hij een dergelijke vervanging niet 

Hijj wil een belangengemeenschap tussen Nederland en Nederlands-Indië die zo sterk is dat beide 

landenn in de toekomst een unie zullen willen blijven. Hoe hij deze belangengemeenschap wil creëren 

komtt later aan de orde. 

Zoalss gezegd is het Nederlandse gezag in de archipel momenteel onmisbaar en onvervangbaar; het 

dientt dan ook te werken naar Nederlandse beginselen en op de hoofdzaken vanuit Nederland te worden 

gecontroleerd.. Dit betekent volgens Schrieke echter niet dat het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië 

niett van Indische zijde moet kunnen worden beïnvloed - hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 

roll voor de door Schrieke positief gewaardeerde Volksraad. En de Nederlandse hegemonie in de 

verhoudingg tussen Nederland en Nederlands-Indië sluit niet uit dat Nederlands-Indië een grote mate van 

zelfstandigheidd wordt gelaten. Schrieke acht staatkundige en staatsrechtelijke herzieningen ten behoeve 

vann de totstandkoming van de Indische beïnvloeding en van de grote mate van zelfstandigheid van 

Nederlands-Indiëë gewenst.79* 

Dezee herzieningen dienen echter wel gebaseerd te zijn op de richtlijnen van de Grondwet van 1922 

enn van de Indische staatsregeling. Dit betekent dat er voor 'overhaaste herziening' geen plaats is en dat 

dee herzieningen weliswaar moeten leiden tot 'bevrediging van indische wensen', maar het principe van 

'daadwerkelijkee nederlandse leiding' niet mogen verlaten.799 Bij die leiding gaat het om handhaving 

7933 Schrieke (1929), p. 159 noemt als voorbeelden de verdeling van de vlootuitgaven tussen de beide gebie
den,, de vaststelling van invoerrechten en wijzigingen van de Indische staatsregeling. 

7966 Schrieke (1929), p. 160. 
7977 Zie Schrieke (1929), p. 42-4. 
7911 Zie Schrieke (1929), p. 43,107-8 en 154. 
7999 Schrieke (1937b), p. 451. 
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'vann het door Kroon en nederlandse vertegenwoordiging uit te oefenen toezicht'; ook moet de wetge-

vendee macht in Nederland de bevoegdheid behouden 'tot regeling van de daarvoor, naar haar oordeel, 

inn aanmerking komende indische aangelegenheden'.800 

Onderr deze randvoorwaarden acht Schrieke het bijvoorbeeld mogelijk om een 'Indische' regering in 

tee voeren. Deze moet bestaan uit de gouverneur-generaal en de departementshoofden; alleen de laatsten 

overleggenn met de Volksraad. Bij meningsverschillen tussen de departementshoofden en de Volksraad 

beslistt de gouverneur-generaal. Daarmee komt de conflictenregeling van de artikelen 89 en 90 IS te 

vervallen:: de eindbeslissing wordt niet meer in Nederland, maar in Nederlands-Indië zelf genomen. Wel 

blijf tt de gouverneur-generaal onverminderd verantwoordelijk aan het opperbestuur, zodat de Indische 

regeringg weliswaar zelfstandiger wordt, maar het toezicht vanuit Nederland behouden blijft.801 

Mett deze en vergelijkbare herzieningen kan geleidelijk een eigen machtssfeer worden geschapen 

voorr Nederlands-Indië. Dit mag echter niet leiden tot onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië.802 Zoals 

eerderr opgemerkt wil Schrieke dit voorkomen door een belangengemeenschap te creëren die zo sterk is 

datt beide landen in de toekomst in een unie bij elkaar zullen willen blijven. Deze belangengemeenschap 

kann volgens Schrieke worden gecreëerd via economisch beleid. Nederland moet Nederlands-Indië 

planmatigg gaan industrialiseren en van de archipel een agrarisch en industrieel productiegebied maken. 

Hierdoorr zal tussen beide gebieden een innige economische verhouding ontstaan, die uiteengaan in de 

praktijkk onmogelijk maakt.803 

Schriekee streeft naar zelfbestuur, maar niet naar onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië. Hij wil de 

ontwikkelingg naar zelfbestuur laten verlopen langs de wegen der geleidelijkheid en wil de Volksraad -

enn daarmee de inheemse bevolking - een rol laten spelen in die ontwikkeling. Verder legt hij sterke 

nadrukk op de (voorlopige) hegemonie van Nederland en op het creëren van nauwe industrieel-economi-

schee banden tussen Nederland en Nederlands-Indië. 

Terzijde:: Schrieke's aandacht voor de economische factor - een aandacht die door de economische 

crisiss die in de jaren dertig zowel Nederland als Nederlands-Indië treft alleen maar is versterkt - is door 

Meyerr Ranneft, een nog te behandelen bepleiter van een autonomer en autocratisch Nederlands-Indië, 

omschrevenn als een 'historisch materiële beperking (...) tot de economische verhoudingen'.804 Schrieke 

ontkentt daarop dat hij het marxisme wil verkondigen.805 Het is een ontkenning die gezien zijn latere 

Schriekee (1937b), p. 463. 
Ziee Schrieke (1937b), p. 464-9. 
Ziee Schrieke (1938), p. 590. 
Ziee Schrieke (1929), p. 44-8 en 142-53; Schrieke (1937a), p. 342-7; en Eigeman en Schrieke, p. 13-8. 
Eigemann en Schrieke, p. 23. 
Ziee Eigeman en Schrieke, p. 29. 
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intellectuelee en politieke ontwikkeling - Schrieke eindigt zijn juridische loopbaan als nationaal-socialis-

tischee secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van justitie in bezettingstijd - niet beter op zijn 

plaatss had kunnen zijn. 

3.. De Vaderlandse Club (1929-1942) 

Dee Rijkseenheidsleer is in principe een Nederlandse ideologie. In Nederlands-Indië is de belangstelling 

voorr de leer vrij gering, in de jaren twintig en dertig is onder de Nederlanders aldaar het autonomiestre-

venn sterker.*06 Hierop bestaat één belangrijke uitzondering: de in 1929 in Nederlands-Indië opgerichte 

Vaderlandsee Club. Deze conservatieve vereniging, die snel een vrij grote aanhang onder de Nederlan-

derss in Nederlands-Indië en zetels in de Volksraad krijgt, is de belichaming van 'de reactie van de 

[Nederlandse]]  bovenlaag van de koloniale samenleving op de opkomst van het indonesische nationalis-

mee en op een regeringspolitiek, die met dat nationalisme rekening wenste te houden'.807 De Vaderland-

see Club verkondigt onder meer de opvatting dat een krachtiger Hollands nationaal leven in de kolonie 

hett beste voorbehoedmiddel is tegen dolle eisen van oosters nationalisme. Daarnaast benadrukt de 

Vaderlandsee Club de rijkseenheid als onaantastbare en niet voor bespreking vatbare grondslag van de 

Nederlandsee staatkunde.*08 

Dee Vaderlandse Club acht de ondergeschiktheid van Nederlands-Indië aan Nederland een gebieden-

dee eis. Er moet, aldus het werkprogramma uit 1935, onder Nederlandse leiding worden gestreefd 'naar 

dee totstandkoming van een welvarend en bloeiend gemeenebest Nederlandsch-Indië - als deel van het 

Nederlandschee Rijk - waarin de verschillende rassen en groepen, onder bescherming der Nederlandsche 

driekleur,, in vrede naast elkaar zullen leven'.809 De Vaderlandse Club is dan ook tegen een verdere 

evolutiee van de Volksraad naar een reëel parlement, dat zou ten koste gaan van de Nederlandse leiding. 

Dee Volksraad moet gehandhaafd blijven, maar zijn bevoegdheden op regelgevend terrein moeten 

wordenn teruggebracht tot zuiver adviserende en hij moet een Nederlandse meerderheid hebben.*10 

Dee Vaderlandse Club is tegen grotere politieke invloed voor de inheemse bevolking, vóórdat deze 

bevolkingg economisch en cultureel mondig is - en die mondigheid is nog lang niet bereikt. Ook moet de 

inheemsee bevolking geestelijk en cultureel worden ontwikkeld op basis van haar eigen cultuur. De 

Vaderlandsee Club veroordeelt in het werkprogramma het 'kunstmatig opschroeven van deze ontwikke-

lingg onder westersche leiding, (...) waardoor het eigen karakter der inheemsche cultuur dreigt verloren 

**ZieB.deGraaff,p.256. . 
*077 Drooglever, p. 341. 
8088 Zie Van den Doel (2001), p. 47; B. de Graaflf; p. 256; en J.J.P. de Jong, p. 495-6. 
8099 Drooglever, p. 370. Dat dit streven is geformuleerd op een wijze die enigszins doet denken aan de Stuw-

groepp - een gemenebest, waarin de verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven - zal toeval zijn. 
8100 Zie Drooglever, p. 353-6. 
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tee gaan'.811 De ontwikkeling moet niet worden geforceerd, er moet worden vastgehouden 'aan het door 

natuurlijkenn ontwikkelingsgang geboden tempo'.812 

AlAl  met al pleit de Vaderlandse Club voor een nauwe band tussen Nederland en Nederlands-Indië, 

voorr behoud van Nederlandse leiding, en voor een langzame opvoeding van de inheemsen die uitgaat 

vann eerbied voor hun eigen cultuur. De Club maakt daarmee gebruik van twee belangrijke nieuwe 

elementenn in het Nederlandse koloniale denken: de Rijkseenheidsleer en het cultuurrelativisme. 

4.. Een orgaan ter bevordering van de rijkseenheid: Kies (1932), Suyling (1935), Feuilletau de Bruyn (1938) en 

Saunderss (1942) 

Hierbovenn is gebleken dat Schrieke ter versterking van de rijkseenheid een adviserende unieraad wil 

instellen,, die bestaat uit Nederlandse en overzeese vertegenwoordigers. In de jaren dertig en veertig zijn 

err schrijvers met vergelijkbare ideeën. Ook zij willen een orgaan dat de rijkseenheid versterkt, al gaan 

sommigenn verder dan de instelling van een adviserend orgaan: de ideeën lopen uiteen van de instelling 

vann een adviserend orgaan tot de instelling van een medebeslissend rijksparlement.813 

Inn 1932 publiceert Ch. Kies, een oud-lid van de Volksraad, het artikel De Nederiandsche staatkunde 

enen de overzeesche gewesten. Hierin bepleit Kies voor Nederlands-Indië 'een zoover mogelijk doorge-

voerdd zelfbestuur (...) binnen het Rijksverband'.814 Het behoud van het rijksverband vereist een goed 

geconstrueerdee supervisie vanuit Nederland. Hiertoe bepleit hij een hervorming van de Staten-Gene-

raal.. Die moeten gaan bestaan uit een Eerste Kamer, samengesteld als imperiale raad, zetelend in 

Nederland,, en uit de Tweede Kamer als eerste instantie voor Nederland, de Volksraad als eerste 

instantiee voor Nederlands-Indië, de Koloniale Staten als eerste instantie voor Suriname en de Koloniale 

Raadd als eerste instantie voor Curacao. De gewenste supervisie over de overzeese gebieden wordt 

uitgeoefendd door de Eerste Kamer, die voor de helft zal moeten gaan bestaan uit vertegenwoordigers 

vann het Nederlandse volk, en voor de andere helft uit leden, benoemd door de kroon als deskundigen 

voorr de overzeese gewesten.813 

Inn 1935 stelt professor J. P. Suyling,816 voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Fonds voor 

indologischee studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, dat Nederland en Nederlands-Indië door de 

811Drooglever,p.. 371. 
8.22 Drooglever, p. 371. 
8.33 Zie ook B. de Graaff, p. 256. Zie Stolk, p. 99-115 voor een uitgebreidere behandeling van voorstellen om 

eenn orgaan ter bevordering van de rijkseenheid in te stellen. 
8144 Kies (1932), p. 389. 
8.55 Zie Kies (1932), p. 395-6. 
8.66 Johannes Philippus Suyling (1869-1962) is vanaf 1911 tot 1929 hoogleraar te Utrecht in het burgerlijk en 

internationaall  privaatrecht, en schrijver van Inleiding tot het burgerlijk recht. Ofschoon hij Nederlands-Indië niet 
uitt eigen ervaring kende, achtte hij het behoud van de Rijkseenheid van groot belang en was hij actief betrokken 
bijj  het Fonds ten behoeve van Indologische studiën te Utrecht. 
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eeuwenn heen zijn samengesmolten: ze vullen elkaar aan en mogen niet los van elkaar optreden. Hij wil 

daaromm dat het Koninkrijk der Nederlanden een constitutionele organisatie wordt geschonken 'die de 

kanss op botsingen tusschen Kamers en Volksraad voor altijd uitsluit en tevens de passende verzorging 

derr algemeene Rijksbelangen waarborgt'.'17 Deze organisatie, het Rijksparlement, moet het forum zijn 

waarr 'de rijksbelangen steeds bevoegde en oplettende pleitbezorgers zullen vinden'; de Staten-Generaal 

zullenn hierdoor van 'een centrale macht (...) tot een locale worden'.818 Een aanduiding van de samen-

stellingg en bevoegdheden van een te creëren Rijksparlement geeft Suyling niet. 

Inn 1938 publiceert het voormalig Volksraadlid W.K.H. Feuilletau de Bruyn twee artikelen, Princi-

pieelepieele staatkunde over zee en De Volksraad en de rijkseenheid, over de verhouding tussen Nederland 

enn Nederlands-Indië. Feuilletau de Bruyn vindt de huidige Nederlandse koloniale staatkunde te passief 

enn vreest het uiteenvallen van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij wenst de banden tussen de gebieds-

delenn van het Koninkrijk te versterken via 'een actieve Rijkseenheid-politiek'.819 

Inn het kader van deze wens vraagt hij zich af hoe groot de zelfstandigheid moet zijn, die men in de 

nabijee toekomst wil toekennen aan Nederlands-Indië. Feuilletau de Bruyn acht Nederlands-Indië in zijn 

huidigee sociale en economische ontwikkeling niet rijp voor staatkundige veranderingen die leiden tot 

meerr autonomie. Het is voor het moment voldoende dat de Indische staatsregeling 'naar de letter en den 

geestt wordt nagekomen en dat de Regeering den Volksraad (...) als orgaan van overleg en controle 

erkent'.*200 Feuilletau de Bruyn gaat zelfs verder: autonomie voor Nederlands-Indië is niet het hoofddoel 

vann de Nederlandse koloniale politiek. Dit hoofddoel is goed recht en een goed gouvernement, wat 

makkelijkerr te bereiken is met een besluitvaardige en krachtdadige staatkundige organisatie waarin de 

Volksraadd ook in de toekomst een orgaan van overleg en controle zal zijn dat niet beslist over de leiding 

enn uitvoering van de regering.821 

Eenn actieve Rijkseenheid-politiek vergt naast een niet al te autonoom Nederlands-Indië met een niet 

tee invloedrijke Volksraad, ook 'hervormingen in de politieke imperiale verhoudingen'.822 Er moet een 

adviserendee Rijksraad in Nederland worden ingesteld. Dit overlegorgaan moet advies aan de kroon 

uitbrengenn over zaken als de algemene organisatie van het Koninkrijk, het buitenlands beleid, defensie, 

financiënn en de economische samenwerking. De Rijksraad zal bestaan uit 25 leden, waarvan er veertien 

voorr Nederland zitting hebben, acht voor Nederlands-Indië (vier Europeanen, drie inheemsen en een 

vreemdee oosterling), twee voor Suriname en een voor Curacao.823 Het orgaan zal een bindende functie 

8177 Suyling, p. 31. 
8188 Suyling, p. 32. 
8199 Feuilletau de Bruyn (1938), p. 388. 
8200 Feuilletau de Bruyn (1938), p. 393. 
8211 Zie Feuilletau de Bruyn (1938), p. 391-2 en Feuilletau de Bruyn (1938a), p. 348-9. 
8222 Feuilletau de Bruyn (1938), p. 393. 
8233 Zie Feuilletau de Bruyn (1938), p. 394-6 en Feuilletau de Bruyn (1938a), p. 354-6. 
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vervullen:: door het nauwere persoonlijke contact in de Rijksraad met de vertegenwoordigers van de 

overzeesee gebieden, zal 'vanzelf met de wenschen en verlangens dier gebieden meer rekening worden 

gehouden.. Want met de uitspraken van een deskundig college als de Rijksraad is, zullen de minister-

raadd en het Parlement terdege rekening houden'.824 

Inn 1942 ten slotte publiceert Saunders de brochure Indië in stormtij. Hierin benadrukt hij het belang 

voorr Nederland van het behoud van de overzeese gebieden, die zich niet mogen afscheiden. Daartoe 

moetenn organen worden ingesteld 'waardoor de rijkseenheid (...) evenals de zelfwerkzaamheid der 

overzeesee gebieden, zonder wrijving, zal kunnen functioneren'.825 Er moeten twee organen met advise-

rendee bevoegdheid worden gecreëerd: een raad voor de overzeese gebieden en een raad voor de 

rijkseenheid.. De eerste raad wordt gehoord over alle wetsontwerpen en koninklijke besluiten die de 

overzeesee gebieden aangaan, de tweede raad wordt gehoord over alle wetsontwerpen die betrekking 

hebbenn op de rijkseenheid. Beide raden zullen uit Nederlandse en overzeese vertegenwoordigers 

bestaan.. De raden zullen door hun werkzaamheden de banden tussen Nederland en de overzeese 

gebiedenn versterken, maar deze gebieden niet tot Nederlands gelijke maken. De overzeese gebieden zijn 

autonoom,, maar blijven in het rijksverband aan het moederland ondergeschikt.826 

5.. Conclusie 

Uitt het bovenstaande blijkt dat onder de noemer van de Rijkseenheidsleer vele schrijvers te verbinden 

zijn.. Het centrale element van deze leer - en daarmee het verbindende element van de schrijvers die als 

aanhangerss van deze leer kunnen worden beschouwd - is de nadruk op het behoud van een nauwe 

relatiee tussen Nederland en Nederlands-Indië, met een leidende rol voor Nederland. Een ander belang-

rijkk element van de leer is het streven naar de instelling van een afzonderlijk orgaan ter bevordering van 

hett behoud van de band. In paragraaf 5.3.2.2 zal blijken dat deze twee elementen tot op zekere hoogte 

eenn rol spelen in het Nederlandse koloniale beleid van de jaren twintig, dertig en veertig. 

DeDe derde ontwikkeling: pleidooien voor decentrale opleiding tot zelfbestuur en voor een federatief 

Nederlands-Indië Nederlands-Indië 

Dee gedachte dat de inheemse bevolking van Nederlands-Indië in de eerste plaats op decentraal niveau 

moett worden opgeleid tot deelname aan zelfbestuur, en dat Nederlands-Indië moet worden omgebouwd 

tott een federatie omdat het land niet als eenheidsstaat kan functioneren, is in de jaren twintig en dertig 

hett stokpaardje van Colijn, in die jaren de waarschijnlijk invloedrijkste politicus in Nederland. Hieron-

derr zal worden aangegeven hoe Colijns opvattingen over zelfbestuur voor Nederlands-Indië precies 

8244 Feuilletau de Bruyn (1938), p. 395. 
8255 Saunders, p. 40. 
8MM Zie Saunders, p. 40-4. 
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luidenn (1). Daarna zullen de opvattingen van enkele andere voorstanders van een federatief Nederlands-

Indiëë - H. Carpentier Alting, Van Gybland Oosterhoff, Treub en Bousquet - worden weergegeven (2). 

Eenn korte conclusie (3) besluit de behandeling. 

l.Colijn n 

Inn het vorige hoofdstuk is vermeld dat Colijn als Eerste-Kamerlid in december 1916 principiële kritiek 

hadd op de instelling van de Volksraad. Hij vond dat de ontwikkeling van de inheemse bevolking tot 

politiekee zelfstandigheid had moeten beginnen op decentraal niveau, en dat pas daarna had kunnen 

wordenn gedacht aan medewerking van de inheemse bevolking aan het regeren van Nederlands-Indië op 

centraall  niveau.827 In later jaren zal Colijn aan dit standpunt vasthouden. Het is een centrale notie in zijn 

opvattingenn over koloniale staatkunde, naast twee noties die hij al in zijn jaren in Nederlands-Indië 

(1892-1909)) had gevormd: de overtuiging dat het verbreken van de band tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë nadelig zou zijn voor beide gebieden, en de idee dat de eenheid van de Indische 

archipell  een fictie is.82* 

Bovenstaandee noties zijn bepalend voor de inhoud van verschillende publicaties die vanaf 1918 

onderr zijn naam verschijnen en (deels) over Nederlands-Indië gaan. In 1918 verschijnt naar aanleiding 

vann een wetsontwerp van minister van koloniën Pleyte over de plaatselijke en gewestelijke bestuursor-

ganisatiee Staatkundige hervormingen in Nederlandsch-Indië, een brochure waaraan waarschijnlijk is 

meegeschrevenn door de latere Utrechtse hoogleraar Gerretson.829 Uit 1928 stamt Koloniale vraagstuk-

kenken van heden en morgen, geschreven naar aanleiding van een verblijf van vier maanden in 

Nederlands-Indiëë in het begin van 1928.830 In 1929 ziet Geen rust, maar bezinning het licht, een 

aanvullingg op het vorige werk. De publicatie uit 1929 bevat de tekst van een redevoering van Colijn in 

dee Eerste Kamer in april 1929. In 1932 verschijnt Hoofdlijnen onzer koloniale politiek, waarin Colijn 

beschrijftt hoe de Nederlandse koloniale politiek zich sinds 1830 heeft ontwikkeld, en aangeeft welke 

opvattingenn de ARP heeft over de koloniale politiek. Deze opvattingen worden uitgebreider weergege-

venn in Saevis tranquillus in undis uit 1934, de toelichting bij het beginselprogram van de ARP, die op 

Colijnss naam staat, maar waarvan grote delen door anderen zijn geschreven.831 

UitUit  deze vij f werken valt de volgende opvatting over het koloniale beleid af te leiden. Colijn streeft 

naarr het behoud van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië, oftewel naar 'het behoud van de 

Ziee paragraaf 4.3.2.3 onder b.4. Zie ook Brouwer, p. 56-7 en Langeveld (1998), p. 355. 
Ziee Langeveld (1998), p. 355. 
Ziee Brouwer, p. 63; Henssen, p. 39; en Langeveld (1998), p. 356. 
Ziee Langeveld (1998), p. 364-72 voor een bespreking van de ontstaansgeschiedenis van deze brochure. 
Ziee Langeveld (2004), p. 377. 
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eenheideenheid van het rijk, zooals het door vroegere geslachten aan ons overgedragen is'.832 De mogelijkheid 

bestaatt dat in de toekomst de band tussen Nederland en Nederlands-Indië niet behouden kan blijven, 

maarr deze mogelijkheid drukt niet Colijns verlangen uit: waarom 'zou men als hoogste belooning voor 

eenn arbeid van eeuwen (...) moeten uitzien naar een uiteengaan van wat eeuwen lang tot elkaar in 

nauwee betrekking heeft gestaan?'833 Als de band tussen beide gebieden binnen de grenzen van het 

Nederlandsee staatsverband behouden blijf t volgt daaruit 'dat de Nederlandsche leiding verzekerd, 

onaantastbaarr blijven moet'.8M 

Nederlands-Indiëë moet bij voorkeur binnen het rijksverband en onder Nederlandse leiding blijven. 

Ditt betekent echter niet dat Nederlands-Indië door Nederland niet tot grotere staatkundige zelfstandig-

heidd moet worden gevoerd. Nederland is hiertoe zedelijk verplicht, zelfs als de zelfstandigheid zou 

uitmondenn in afscheiding. Colijn wil Nederlands-Indië binnen de grenzen van het rijksverband die mate 

vann zelfstandigheid en vrijheid geven die overeenkomt met de uitkomsten van de Nederlandse ontvoog-

dingspolitiekk - zonder aan te kunnen geven welke vorm de zelfstandigheid binnen rijksverband zal 

krijgen.8355 Maar deze vorm kan een vrij verregaande zijn: 

Zelfss een zelfstandigheid, die voor alle waarlijk "inwendige"aangelegenheden practisch slechts weinig 
vann onafhankelijkheid zou verschillen, boezemt ons niet de minste vrees in. In dit alles zijn we - mits 
allee dingen naar tijdm wijze ordelijk geschieden - bereid om twee mijlen te gaan, waar men er één van 
onss vraagt.836 

Duidelijkk is wel dat Nederlands-Indië momenteel ''niet in staat is om op eigen beenen te staan en óók 

niett in staat zelf de tijdruimte aan te geven, waarbinnen dat eventueel wèl het geval zal zijn. Ook het 

tempoo van den vooruitgang moet dus door ons, als voogd, bepaald worden'.837 

Eenn hoog tempo is onmogelijk: de opleiding tot grotere zelfstandigheid zal lange tijd duren. De 

inheemsee bevolking, die meer dan de andere bevolkingsgroepen opleiding behoeft, heeft een eigen 

cultuurr die fundamenteel anders is dan de westerse. Er mag (ook) op staatkundig terrein niet iets 

wordenn geschapen dat 'vloekt tegen het algemeene cultureele beeld, dat er w'.838 Dit wil niet zeggen dat 

err geen westers-democratische regeringsvorm in Nederlands-Indië kan worden ingevoerd, maar wel dat 

dezee vorm langzaam moet worden gebracht: 

Onzee westersch-democratische vormen van "representative Government" vinden in de historie van ons 
Indiee geen steun. Die gedachte is er volkomen nieuw. En dat niet alleen, ze is ook volstrekt vreemd 
aann het Aziatisch voelen en denken. En dit nu brengt mee, dat men ginds er aan wennen moet, als we 

Colijnn (1934), p. 543. 
Colijnn (1934), p. 542. 
Colijnn (1929), p. 14. 
Ziee Colijn (1918), p. 5; Colijn (1929), p. 14-6; Colijn (1932), p. 29-30; en Colijn (1934), p. 541-2. 
Colijnn (1934), p. 542. 
Colijnn (1928), p. 33. Zie Colijn (1932), p. 30 en Colijn (1934), p. 541 voor vergelijkbare opmerkingen. 
Colijnn (1934), p. 529. 
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hett noodig oordeelen dezen bestuursvorm naar Indië over te brengen.839 

Dee inheemse bevolking moet leren deel te nemen aan het bestuur van haar eigen zaken en daarom niet 

wordenn overvallen met zaken die ze niet begrijpt. Ze moet de kans krijgen om vertrouwd te raken met 

dee gedachte dat haar medewerking zal worden gevraagd bij zaken van wetgeving en bestuur.840 

Dee vraag is hoe de opleiding tot medewerking eruit moet zien. Colijn vindt dat is gekozen voor een 

verkeerdee opleidingswijze. Men heeft Nederlands-Indië willen modelleren naar 'het type van den 

modernenn unitarischen, parlementairen Staat',841 en heeft daarom de Volksraad, een centraal vertegen-

woordigendd lichaam, in het leven geroepen. Dit nu is onjuist. Ten eerste is Nederlands-Indië alleen een 

staatkundigee eenheid in zoverre het Nederlandse gezag dat ervan heeft gemaakt. Uit zichzelf is het dit 

niet:: de 'eilandengroep van den Oost-Indischen Archipel is een eenheid, omdat het Nederlandsch-lndië 

iss en alleen daarom'.*42 De instelling van een centraal vertegenwoordigend lichaam is daarom te vroeg 

gekomen,, ze had vooraf moeten worden gegaan door de instelling van decentrale vertegenwoordigende 

lichamen:: men 'heeft een dak geconstrueerd vóórdat de muren, die het schragen moeten, waren opge-

trokken'.8433 Ten tweede is de instelling van de Volksraad gevaarlijk. De Volksraad lijk t op het Neder-

landsee parlement, maar wijkt er in tenminste één essentieel opzicht van af: in de verhouding tussen de 

Indischee regering en de Volksraad geldt de vertrouwensregel niet. Invoering van deze regel op centraal 

niveauu mag eerst intreden als Nederlands taak als koloniale opvoeder voleindigd is, en moet daarom 

'voorr den tijd, dien wij menschen kunnen overzien, uitblijven'.844 Hierdoor kan een oppositionele groep 

inn de Volksraad niet in de positie komen het bewind te moeten overnemen. Dit is voor de (inheemse) 

ledenn van de Volksraad een op den duur onverdraaglijke toestand: hoe rechtvaardig hun kritiek op de 

Indischee regering ook is, ze kunnen deze regering niet tot vertrekken dwingen. Door de frustratie 

hieroverr zal niet alleen redelijke, maar ook onredelijke kritiek op de regering worden uitgeoefend. Zo 

zall  de algemene atmosfeer worden vergiftigd en kan niet langer rustig worden gewerkt aan de staatkun-

digee ontwikkeling van Nederlands-Indië.845 

Colijnn beseft dat gedane zaken geen keer nemen, de centrale Volksraad wordt door de Grondwet 

ondersteld.. Ze moet dus blijven, maar wel met een beperktere taak.846 Het is bovenal zaak om, nu het 

dakk er is, ernst te maken met de bouw van de muren. Inzake deze bouw bepleit Colijn de invoering van 

Colijnn (1934), p. 529. 
Ziee Colijn (1932), p. 27-9 en Colijn (1934), p. 529-30. 
Colijnn (1918), p. 24. 
Colijnn (1928), p. 59-60. 
Colijnn (1918), p. 25. 
Colijnn (1928), p. 59. 
Ziee Colijn (1928), p. 47-54. 
Ziee Colijn (1928), p. 72-3. 
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eenn opvoedingswijze die erkent dat Nederlands-Indië geen werkelijke eenheid is en 'geen eenheid van 

volksbesefvolksbesef kent,847 en waarbij de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië niet wordt geleid 'in 

dede richting van een unitarischen maar in die van een federalistischen Staaf™* In deze federalistische 

staatt moeten de provincies - zoals Java en Sumatra - de primaire eenheden worden waaruit de staat is 

opgebouwd.. Dit stemt overeen met het in Nederlands-Indië levende 'eilandenbesef, een groepsbesef, 

datt volstrekt niet alleen tot Java en Sumatra beperkt is'.849 

Colijnn wil twee eiland-gouvernementen creëren: Java en Sumatra. Elk moet een eigen regering 

krijgen,, met een gouverneur en hoofden van departementen. Ook moet elk eiland-gouvernement een 

plaatselijkee Volksraad krijgen. De eiland-gouvernementen hebben geen zeggenschap over de algemene 

belangenn van het Koninkrijk der Nederlanden en van Nederlands-Indië, zoals de verhouding tot het 

moederland,, de zorg voor de justitie, voor het leger en de vloot, en voor de algemene financiën, maar 

alleenn over 'specifiek Javasche en specifiek Sumatraansche aangelegenheden'.850 Dit beperkte taken-

pakkett maakt het, anders dan op centraal niveau, op eilandniveau mogelijk om binnen niet onafzienbare 

tijdd een parlementair stelsel in te voeren. Men zou 

dede mogelijkheid van volgroeide parlementaire ontwikkeling op dit meer beperkte terrein kunnen 
insluiten.. Reeds vrij spoedig zou het wellicht mogelijk blijken enkele daarvoor geëigende Departe-
mentenn der eiland-Gouvernementen door Inlanders te doen leiden en in een verder verwijderd stadium 
konn de parlementaire ontwikkeling dan volgen.851 

Alss de regionale ontvoogding is voltooid, kan de centrale ontvoogding worden voortgezet, leidend tot 

'voortschrijdendee autonomie van het gebiedsdeel Indië',832 en mogelijk grote zelfstandigheid voor 

Nederlands-Indiëë binnen rijksverband. 

Colijnss opvatting wordt gekenmerkt door nadruk op het behoud van de rijkseenheid, op een leidende 

Nederlandsee rol in de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië, op de langdurigheid van het proces 

vann opleiding van de inheemse bevolking tot medewerking aan zelfbestuur, door een (milde) vorm van 

eerbiedd voor het inheems eigene, en door een nadruk op opleiding van de inheemse bevolking op 

decentraall  niveau gecombineerd met een nadruk op federalisering van Nederlands-Indië. De eerste vier 

elementenn komen niet alleen in Colijns denken over de koloniale staatkunde voor; zoals reeds gebleken 

zijnn ze wijdverbreid in het koloniale denken in de jaren twintig en dertig. Wel heeft met name Kolonia-

lele vraagstukken van heden en morgen een belangrijk aandeel gehad in het populariseren van de 

177 Colijn (1928), p. 60. 
BColijn(1918),p.31. . 
,9Colijn(1928),p.64-5. . 
i00 Colijn (1928), p. 68. 
'Colijnn (1928), p. 69. 
22 Colijn (1929), p. 44. 
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Rijkseenheidsleer.853 3 

Hett vijfde element is Colijns meest oorspronkelijke bijdrage aan het koloniale debat.'54 Dit element 

bestaatt uit twee onderdelen: decentrale opleiding en federalisering. Colijns streven naar decentrale 

opleidingg van de inheemse bevolking en zijn eruit voortvloeiende reserves jegens de Volksraad vinden, 

zoalss al gebleken en zoals nog zal blijken, weerklank bij vele schrijvers die afstand nemen van het 

klassiek-ethischee streven naar zelfbestuur. Het tweede onderdeel van het vijfde element, de nadruk op 

federalisering,, vindt minder weerklank - zo zijn de plannen tot federalisering in Koloniale vraagstukken 

vanvan heden en morgen over het algemeen slecht ontvangen.855 

Menn ziet vele gebreken in deze plannen: zo stelt oud-minister De Graaff, in een anoniem verschenen 

brochure,, dat Colijns federalisering in het wezen van de zaak niets nieuws te bieden heeft; stelt Van 

Helsdingenn dat er in de plaatselijke Volksraden waarschijnlijk niets zal terechtkomen van een parle-

mentairr stelsel; stelt Moresco dat ook in Colijns stelsel alle grote beginselvragen in het centrum beslist 

zullenn worden; stelt Noë dat Colijns plannen voor federalisering zijn doortrokken van de categorieën 

vann het parlementarisme, terwijl eerst zou moeten worden getoetst of die categorieën voor Nederlands-

Indiëë van toepassing zijn en in het rechtsbewustzijn van de inheemse bevolking leven; en stelt Snouck 

Hurgronjee dat de plaatselijke Volksraden waarschijnlijk alle door Colijn als gevaarlijk gesignaleerde 

eigenschappenn van de tegenwoordige Volksraad in duplo zouden opleveren.856 

Watt er van de kritiek ook zij, invoering van federalisering zou een ingrijpende wijziging hebben 

betekendd in het Nederlandse beleid inzake Nederlands-Indië, en zou hebben kunnen zorgen voor een 

grotee inperking van de bevoegdheden van de Volksraad. Colijn had een dergelijke wijziging in de jaren 

dertigg kunnen bewerkstelligen: hij is van mei 1933 tot juli 1939 premier, en van mei 1933 tot juni 1937 

ministerr van koloniën geweest. In deze periode heeft hij echter geen pogingen gedaan om toe te werken 

naarr de door hem gewenste nieuwe staatkundige structuren voor Nederlands-Indië.857 Als De Savomin 

Lohmann tijdens een debat in de Eerste Kamer in mei 1935 Colijn wijst op diens inactiviteit in deze, 

motiveertt Colijn deze inactiviteit door te wijzen op de geringe algemene instemming met zijn plannen 

enn op mogelijke tegenstellingen in het kabinet waarvan hij deel uitmaakt.858 

8533 Zie Langeveld (1998), p. 386. 
8544 Waarschijnlijk is Colijn met betrekking tot dit element het minst door anderen, zoals Gerretson, beïnvloed. 

Ziee ook Langeveld (1998), p. 356. 
8555 Zie B. de Graaft; p. 170 en Langeveld (1998), p. 377-83. 
8566 Zie S. de Graaff(1928), p. 25; W.H. van Helsdingen (1928), p. 17; Moresco (1928), p. 787; Noe (1928), 

p.. 624; en Snouck Hurgronje, p. 42. 
8577 Zie Langeveld (2004), p. 357 en Stolk, p. 139. 
8588 Zie Stolk, p. 139 en HEK 1934-1935, p. 656-8 en 673. Zie B. de Graaff, p. 170 en Langeveld (2004), p. 

3577 voor aanvullende verklaringen voor Colijns inactiviteit 
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2.. Aanhangers van federalisme: H. Carpentier Alting, Van Gybland Oosterhoff, Treub, Bousquet 

Colijnss streven naar federalisme wordt niet alleen bekritiseerd, er zijn ook schrijvers die net als Colijn 

voorstanderr zijn van de vorming van een federalistisch Nederlands-Indië. In het onderstaande komen 

vierr van deze schrijvers kort aan de orde. 

Inn 1920 schrijft H. Carpentier Alting, oud-directeur van het Binnenlands Bestuur van Nederlands-

Indiëë en broer van de voorzitter van de Herzieningscommissie, een preadvies over de vraag of, en zo ja 

opp welke wijze, verandering hoort te worden gebracht in de samenstelling en werkkring van de Volks-

raad.. In dit preadvies, dat al is besproken bij de behandeling van de verhouding tussen de gouverneur-

generaall  en de Volksraad, stelt Carpentier Alting dat de Volksraad pas meer bevoegdheden kan krijgen 

'alss Indië, althans een groot deel daarvan, zal zijn verdeeld in autonome gewesten, te zamen een 

verbandd vormende, dat zijn orgaan vinde in den Volksraad'.859 Volgens Carpentier Alting is er een 

bewegingg in de richting van de verdeling van Nederlands-Indië in zelfbesturende gewesten met grote 

zelfstandigheid.. Deze gewesten 'zullen eenmaal de samenstellende deelen zijn van een Indisch gemee-

nebest,, gerepresenteerd door een Volksraad met eene zekere bevoegdheid tot wetgeving'.860 Hoe dit 

gemenebestt zal worden geconstrueerd is nog onduidelijk, zeker is wel dat 'de Volksraad, zooals die 

thanss is, gekomen [is] als een vreemde eend in de bijt, een provisoir dak over een gebouw, dat nog moet 

verrijzen'.861 1 

Inn de tweede helft van de jaren twintig schrijft H.H.A. van Gybland Oosterhoff, die behoort tot de 

rechtervleugell  van de CHU, en later in fascistische richting zal evolueren,862 twee stukken over de 

relatiee tussen Nederland en Nederlands-Indië: De staatkundige verhouding tussen Nederland en Indië 

uitt 1926 en De komende staatkundige beslissing inzake Nederlandsch-Indië uit 1928. Van Gybland 

Oosterhofff  bekritiseert de instelling van de Volksraad. Deze instelling leidt naar 'een eenheids-paik-

mentt van een eenheids-Indië, waarbij de banden tusschen Nederland en Indië hoe langer hoe losser 

wordenn gemaakt (...), kortom, de Rijkseenheid wordt gebroken'.863 Om de rijkseenheid te handhaven 

bepleitt Van Gybland Oosterhoff de federatieve gedachte: deze wil de inheemse bevolking tot zelfrege-

ringg brengen, maar gaat ook uit van de voorjaren nog absolute noodzakelijkheid van het Nederlandse 

gezag.8644 Het federatieve stelsel zal uitmonden in een Koninkrijk der Nederlanden dat bestaat uit het 

Rijkk in Europa, Nederlands-Indië, Suriname en Curacao, en waarbij 'de zwaartepunten van het geheel 

8599 H. Carpentier Alting, p. 4. Wellicht ten overvloede: in 1920 had de Volksraad op basis van het Regerings-
reglementt van 1854 alleen adviserende bevoegdheden bij de vaststelling van een beperkt aantal ordonnanties. 

8600 H. Carpentier Alting, p. 7. 
8611 H. Carpentier Alting, p. 8. 
8622 Zie Langeveld (1998), p. 220. 
8633 Van Gybland Oosterhoff (1928), p. 11. 
8644 Zie Van Gybland Oosterhoff (1926), p. 276-7. 
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niett in Batavia, Paramaribo of Willemstad, doch in 's-Gravenhage liggen'.865 

Dee federatieve gedachte is niet alleen van belang voor het behoud van de rijkseenheid, maar ook in 

overeenstemmingg met het feit dat er in Nederlands-Indiè* zeer veel verschillende culturen en volkeren 

zijn,, die in verschillende stadia van ontwikkeling verkeren. Door de onderscheidenheid van culturen en 

volkerenn kan 'slechts geleidelijk aan, aan het eene deel wat eerder, aan het andere deel veel later, 

autonomiee en medezeggingschap' worden toegekend.*66 Er moeten Indische staten in het leven worden 

geroepen,, zoals Java, de Minahassa, Borneo en Nieuw-Guinea, die ieder in hun eigen tempo 'zullen 

wordenn klaargemaakt om (...) mettertijd eenmaal één Indisch Statenverbond, binnen het Groot-Neder-

landschee Rijk, te vormen'.*67 

Inn 1927 publiceert oud-minister van financiën M.W.F. Treub, voorzitter van de Ondernemersraad 

voorr Nederlands-Indië, de brochure Het gist in Indië. Volgens Treub is Nederlands-Indië geen eenheid. 

Inn de archipel leven 'volken en rassen met groot verschil (...) in ontwikkeling en graad van beschaving. 

Enkelee daarvan zijn minder ver van de rijpheid voor zelfstandigheid verwijderd dan andere4.868 De 

verschillenn in ontwikkeling nemen niet weg dat voor alle volken zelfstandigheid nog lang op zich zal 

latenn wachten: 'Voor zelfregeering is Indië nog niet rijp en zal het, zelfs wat betreft zijn meest ontwik

keldee deelen, in afzienbaren tijd niet rijp worden.'*69 De gehele inheemse bevolking is in economisch 

enn politiek opzicht nog onvoldragen. Wel moet er tussen de verschillende volken worden onderschei

den:: gegeven het groot verschil in graad van beschaving en ontwikkeling 'kunnen die [volken] allen 

nietniet op ongeveerr hetzelfde tijdstip rijp worden voor zelfbestuur en zelfregeering'.*70 Er moet per volk en 

gebiedd op verschillende momenten zelfbestuur worden toegekend - volgens Treub kan dit het eerst 

gebeurenn bij de volken op Java, Bali en Lombok, die het verst ontwikkeld zijn. De toekenning kan 

echterr alleen geschieden 

mett handhaving van het Nederlandsen opperbestuur over de geheele linie, opdat het eenmaal komen 
kunnee tot een federatie van de Indische volken van den Archipel, die door en onder ons bestuur nader 
tott elkander zullen zijn gebracht en onder onze opperleiding een allengs zelfstandiger deel zullen 
uitmakenn van het Nederlandsen Imperium.*71 

Treubb streeft daarmee minder naar een federatie van een klein aantal eilandprovincies, dan naar een -

waarschijnlijkk uit een groter aantal deelstaten bestaande - federatie van inheemse volken. 

Tenn slotte wordt hier gewezen op een artikel uit 1939 van G.H. Bousquet, een Franse hoogleraar aan 

Vann Gybland Oosterhoff (1928), p. 15. 
Vann Gybland Oosterhoff(1926), p. 259. 
Vann Gybland Oosterhoff (1926), p. 260. 
Treubb (1927), p. 5. 
Treubb (1927), p. 42. 
Treubb (1927), p. 55. 
Treubb (1927), p. 58. 
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dee juridische faculteit aan de universiteit van Algiers.872 In dit artikel, Les réformes administratives aux 

IndesIndes Neerlandaises, Ie plan Colijn, et I 'example de l'Afrique du-Nord, steunt Bousquet Colijns streven 

naarr federalisering van Nederlands-Indië. Volgens Bousquet is de instelling van de Volksraad een fout: 

ditt orgaan versterkt het eenheidsgevoel in Nederlands-Indië en het nationalisme. Colijns ideeën over de 

instellingg van eilandprovincies en over de regeringsvorm in die provincies lijken hem uitstekend: 

bonness parceque 1'on donnerait sans danger de nouveaux droit aux indigenes, en même temps qu'on 
développeraitt Ie sens de leur responsabilité politique; tneilleures encore parce qu'on diviserait les 
forcess nationalistes en vote de formation et d'accroissement.873 

Colijnss ideeën geven de inheemse bevolking meer rechten en verantwoordelijkheid, en verzwakken de 

nationalistischee beweging via een verdeel en heers politiek. 

Tochh kan Bousquet niet volledig instemmen met Colijns plan: de eilandprovincies zijn hem te groot. 

Bousquett wil - net als Treub - een federalisering per inheems volk en daarmee een 'fractionnement 

complett des Indes Neerlandaises'.874 Met deze federalisering moet haast worden gemaakt. Bousquet 

raadtt Nederland aan te handelen nu het de situatie in Nederlands-Indië nog onder controle heeft. Hij is 

err echter vrijwel zeker van dat zijn advies niet zal worden opgevolgd: er zijn teveel tegenstanders van 

federalisering,, zoals het Binnenlands Bestuur, de Volksraad en de nationalisten. Invoering vereist een 

ijzerenn hand en een onbuigzame wil, en beide ontbreken momenteel. De fatale gevolgen hiervan zullen 

zichzich volgens Bousquet binnen een eeuw tonen.875 

3.. Conclusie 

Zoalss opgemerkt zijn in Colijns opvatting over zelfbestuur voor Nederlands-Indië vele elementen te 

onderscheiden:: nadruk op het behoud van de rijkseenheid, op een leidende Nederlandse rol in de relatie 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië, op de langdurigheid van het proces van opleiding van de 

inheemsee bevolking tot medewerking aan zelfbestuur, een (milde) vorm van eerbied voor het inheems 

eigene,, en opleiding van de inheemse bevolking op decentraal niveau gecombineerd met federalisering 

vann Nederlands-Indië. Al deze elementen zijn ook bij andere schrijvers te vinden, zij het dat het 

federaliseringsstrevenn in de periode 1927-1942 relatief weinig aanhangers heeft.876 

Colijnss opvatting is in vele opzichten niet origineel: zijn opmerkingen over de Rijkseenheidsleer, 

8722 Zie B. de Graaff, p. 595-8 voor een uitgebreidere weergave van de opvattingen van Bousquet. Zo stelt 
Bousquett de Franse assimilatiepolitiek in Noord-Afrika boven de Nederlandse conservering van de inheemse 
cultuurr in Nederlands-Indië. 

8733 Bousquet, p. 104. 
8744 Bousquet, p. 105. 
8755 Zie Bousquet, p. 109. Gedoeld wordt op het verlies van Nederlands-Indië. Bousquet heeft gelijk gekregen, 

all  heeft hij zich enigszins verkeken op de termijn waarbinnen het verlies zich zou voltrekken. 
8766 Terzijde zij hier opgemerkt dat na de Tweede Wereldoorlog het federaliseringstreven wel populair is; zie 

bijvoorbeeldd Van den Doel (2001), p. 156-61. 
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overr de leidende Nederlandse rol, over de lange duur van de opleiding van de inheemse bevolking en 

overr de (milde) vorm van eerbied voor het inheems eigene haken aan bij wat al bij verschillende andere 

schrijverss te vinden is. In deze opzichten lijk t Colijn eerder trendvolgend dan trendsettend. Het streven 

naarr decentrale opleiding en het federaliseringsstreven zijn Colijns meest eigen bijdrage aan het 

Nederlandsee koloniale denken, en in dit opzicht lijk t hij wel een trendsetter. Met name het eerste 

strevenn is tot 1942 belangrijk: zoals hiervoor beschreven impliceert het kritiek op (de instelling van) de 

Volksraad.. Deze kritiek raakt, waarschijnlijk mede door aan het begin van paragraaf 5.3.2.1 genoemde 

gebeurtenissenn als de communistische opstanden op Java en Sumatra in 1926 en 1927 en het succes van 

anti-democratischee stromingen in Europa, een gevoelige snaar bij vele critici van het klassiek-ethische 

strevenn naar zelfbestuur, en leidt tot de in vrij brede kring gedeelde opvatting dat de bevoegdheden van 

dee Volksraad voorlopig niet uitgebreid dienen te worden.877 Ook in het Nederlandse koloniale beleid 

vann de jaren twintig, dertig en vroege jaren veertig zal deze opvatting opgeld doen. 

DeDe vierde ontwikkeling: een autocratisch Nederlands-Indië 

Dee jaren twintig en dertig worden - onder andere - gekenmerkt door de opkomst van autocratische 

stelselss in West-Europa: het fascisme in Italië en het nationaal-socialisme in Duitsland. Bij sommige 

schrijverss leidt de opkomst tot bezorgdheid en tot kritiek op autocratische stelsels.878 Bij andere schrij-

verss leidt ze tot kritiek op de parlementaire democratie, tot de opvatting dat de democratie in een crisis 

verkeert,, en tot een zekere herwaardering van autocratische stelsels. Toegespitst op Nederlands-Indië 

komenn enkele schrijvers tot de overtuiging dat zelfbestuur naar v/esters-democratisch model voor 

Nederlands-Indiëë niet nastrevenswaardig is. Zij wensen een Nederlands-Indië dat onder leiding staat 

vann een autocratisch Nederlands-Indisch gezag; een Nederlands-Indië ook dat - met behoud van de 

bandd met Nederland - onder dat autocratische gezag zoveel mogelijk zelfbestuur heeft. Er is bij deze 

schrijverss dus nog wel sprake van streven naar zelfbestuur, maar niet meer van streven naar zelfbestuur 

opp democratische grondslag.879 Twee van deze schrijvers zullen hieronder worden behandeld: Staal (1) 

enn Meyer Ranneft (2). De behandeling zal kort zijn; beide schrijvers hebben weinig tot geen invloed 

uitgeoefendd op het Nederlandse koloniale beleid.880 

1.. Staal (1927) 

8777 Schrijvers als Eigeman, Feuilletau de Bruyn, Van Gybland Oosterhoff, De Kat Angelino, Meyer Ranneft 
enn Staal, en de Vaderlandse club zijn vertegenwoordigers van deze opvatting. 

8788 Zie bijvoorbeeld Cohen Stuart (1926), passim; Oud (1924-1925), passim. Zie Van Ditvoet, passim, voor 
eenn iets minder eenduidige kritiek. 

8799 In feite grijpen schrijvers die dit standpunt aanhangen terug naar een opvatting die al in 1849 is verkondigd 
doorr generaal Michiels en die in paragraaf 4.3.2.2 is behandeld. 

8800 Zie Meyer Ranneft (1939), p. 113. 
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Inn 1927 publiceert P. Staal, oud-consul-generaal te Calcutta, de brochure Onze oostersche vraagstukken 

getoetstgetoetst aan de ervaring in Britsch-Indië, waarin hij zijn opvattingen uiteenzet over de verhouding 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië en over de juiste regeringsvorm voor Nederlands-Indië. 

Staall  meent dat de band tussen Nederland en Nederlands-Indië gehandhaafd moet blijven omdat dit 

vann levensbelang is voor Nederland. Bij de handhaving van het Nederlandse gezag moet het belang van 

dee inheemse bevolking wel als leidraad dienen, maar tegelijk moet vaststaan dat Nederland de baas is. 

Ditt vereist 'een krachtig bestuur door mannen, die de vaste overtuiging bezitten, dat Nederland volko-

menn in staat is om zijne positie in Nederlandsch-India te handhaven en die durven toonen, dat zij die 

positiee willen behouden'.881 Onder een dergelijk bestuur zal 'de overgroote meerderheid der bevolking 

zichzich aan onze zijde (...) scharen, met het rustige gevoel dat zij onder onze hoede veilig is.882 

DitDit  krachtige bestuur vereist een specifieke vorm. Staal is niet enthousiast over de instelling van de 

Volksraad,, en de bevoegdheidsuitbreiding van de Volksraad onder de Indische staatsregeling. Hiermee 

iss de eerste stap gezet op weg naar parlementarisme in Nederlands-Indië. Het lijk t Staal echter 

gewaagdd om - waar het parlementarisme in vele landen van Europa bedenkelijke teekenen van verval 
vertoontt - dit systeem te gaan invoeren in een Oostersch land, waarvan de bevolking zoo weinig 
blijkenn geeft van democratiscben zin en van bekwaamheid om hare belangen zelf te behartigen. 

Voorkómenn moet worden dat er meer stappen worden gezet in de richting van het parlementarisme. 

Hiertoee is het nodig om in Nederland 'onwrikbaar te staan tegen den aandrang van democratische zijde 

enn steeds kort en helder in het licht te stellen de hopeloosheid van het streven om Westersche bescha-

vingg te enten op een Oosterschen onderbouw'.884 Het Nederlandse belang en de inheemse bevolking 

vann Nederlands-Indië hebben een zo autocratisch mogelijke Nederlandse regering in Nederlands-Indië 

nodig,, die 

doorr vastberadenheid toont te gelooven in eigen kracht, die bij kleine geschillen den inlander tegemoet 
treedtt als een rechtvaardig en zachtzinnig vriend, maar die, zoodra een levensbelang van ons eigen 
volkk wordt bedreigd, niet aarzelt om uitsluitend en onverbiddelijk te zijn: de meester. 

Nederlandd heeft, zo lijk t Staal te beweren, ten aanzien van Nederlands-Indië in de jaren tien en twintig 

foutee keuzes gemaakt, en moet zorgen dat die keuzes geen dramatische gevolgen krijgen. 

2.. Meyer Ranneft (1937-1940) 

Inn 1937 publiceert de oud-voorzitter van de Volksraad J.W. Meyer Ranneft het artikel Hollands fout in 

Indië,Indië, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië en 

Staal,, p. 12-3. 
Staal,, p. 13. 
Staal,, p. 21. 
Staal,, p. 25. 
Staal,, p. 45. 
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overr de regeringsvorm voor Nederlands-Indië.**6 In twee latere artikelen, Drie stroomingen uit 1939 en 

NederlandNederland 's tegenwoordige koloniale politiek uit 1940, zet hij zijn opvattingen nogmaals uiteen. 

Volgenss Meyer Ranneft is er een toenemend contact tussen Nederland en Nederlands-Indië, bevor

derdd door de betere techniek. Dit contact zorgt voor een steeds groter overwicht van Nederland op 

Nederlands-Indie."77 Dit overwicht - Hollands fout in Indiö - heeft nadelige gevolgen: Nederland heeft 

'doorr aan zich gehouden beslissingen vooral op monetair, fiscaal en economisch gebied het geheele 

maatschappelijkee leven (...) doordrongen en niet goed (...) beïnvloed'.*** Nederlands-Indië moet meer 

zelfstandigheidd en meer armslag worden gelaten.*19 

Dee grotere zelfstandigheid voor Nederlands-Indië betekent niet dat de bijzondere band van Neder

landd met Nederlands-Indië zal verdwijnen; ook betekent het niet dat Nederlands-Indië voortaan zijn 

gangg kan gaan: het belang van het Koninkrijk der Nederlanden blijft doorslaggevend. Meyer Ranneft 

benadruktt dat wat hem betreft 'nooit iets anders in de bedoeling ligt dan het blijven deel uitmaken van 

hett Koninkrijk en het onderschikken van het Indisch belang aan het belang van het geheel'.890 De 

armslagg die Nederlands-Indië nodig heeft, moet worden gegeven 'onder aanbod van alle waarborgen 

voorr het Rijksverband'.*91 

Meyerr Ranneft heeft een uitgesproken mening over de regeringsvorm die een zelfstandiger 

Nederlands-Indiëë moet krijgen. Nederlands-Indië moet op autocratische wijze worden geregeerd door 

eenn waarlijk autonome, zij het wel door Nederland benoemde, gouverneur-generaal. Natuurlijk heeft de 

gouverneur-generaall adviseurs, zoals de Raad van Nederlands-Indië, en de directeuren van algemeen 

bestuur,, en mag en kan hij luisteren naar de Volksraad en naar de Indische pers, maar hij alleen beslist. 

Eenn groot voordeel van deze constructie is dat de vereiste ruime mate van zelfbestuur direct aan 

Nederlands-Indiëë kan worden verleend - van de gouverneur-generaal kan niet worden gezegd dat hij 

nogg niet rijp is voor zelfstandigheid en eerst opvoeding behoeft.*92 

Dezee autocratische regeringsvorm heeft Nederlands-Indië niet alleen nu, maar ook in de toekomst 

**** Jan Willem Meijer (bekend onder de naam Meyer Ranneft; 1887-1968) vervult verschillende ambtelijke 
functiess in Nederlands-Indië, waaronder de functie van adjunct-inspecteur voor Indische zaken (1918-1925). In 
19299 wordt hij voorzitter van de Volksraad, waarvan hij al eerder lid is geweest. Later is hij vice-president van 
dee Raad van Nederlands-Indië (1933-1936). In 1936 keert hij terug naar Nederland, waar hij als ambteloos 
burgerr verschillende artikelen over Nederlands-Indië publiceert. Na de Tweede Wereldoorlog is hij onder meer 
lidd van de Raad van State (1945-1958). 

mm Zie Meyer Ranneft (1937), p. 306. 
"** Meyer Ranneft (1937), p. 317. 
•** Zie Meyer Ranneft (1939), p. 114. 
1900 Meyer Ranneft (1937), p. 324. 
1911 Meyer Ranneft (1937), p. 325. 
8922 Zie Meyer Ranneft (1937), p. 322-4. Meyer Ranneft stelt wel dat het omwille van de bezonnenheid nodig 

zouu kunnen zijn om in deze constructie 'den G.G. voor enkele onderwerpen weer "in Rade" te brengen' (Meyer 
Ranneftt (1937), p. 323), maar werkt deze opmerking niet uit 
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nodig.. De crisis in de democratie, die in Europa blijkt uit de opkomst van het totalitarisme, heeft doen 

beseffenn 'dat niet voor elk maatschappelijk leven een democratische oplossing te verwezenlijken is'.893 

Nederlands-Indiëë is een maatschappij waarvoor democratie niet werkt en niet zal werken, wat onder 

meerr betekent dat de Volksraad nooit een volwaardig parlement kan worden. Het land kan alleen door 

eenn autocratisch Nederlands gezag - de autonome gouverneur-generaal - vooruit worden gebracht.894 

b.4b.4 Verwerping van de uitgangspunten van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur 

Hieronderr worden twee standpunten behandeld die de uitgangspunten van het klassiek-ethische streven 

naarr zelfbestuur (vrijwel) volledig verwerpen: het standpunt van Heijting, die streeft naar terugtrekking 

vann Nederland uit Nederlands-Indië (1), en het standpunt van de CPN en haar voorlopers, die streven 

naarr (onmiddellijke) onafhankelijkheid voor Indonesia (2). De behandeling van deze standpunten zal 

kortt zijn, omdat ze in het Nederlandse koloniale beleid geen rol hebben gespeeld. 

1.. Heijting 

Inn 1929 en 1930 publiceert Heijting, die assistent-resident is geweest, drie artikelen in De Indische gids 

waarinn hij pleit voor het vertrek van Nederland uit Nederlands-Indië. Zijn pleidooi is gebaseerd op het 

optredenn van de nationalistische beweging, op een zeker cultuurrelativisme en - met dat laatste samen-

hangendd - op twijfel of westers-democratische regeringsvormen geschikt zijn voor de archipel. 

Nederlandd moet zich zo snel mogelijk uit Nederlands-Indië 'terugtrekken en het beheer over den 

Oost-Indischenn archipel teruggeven aan een autocratische inheemsche regeering'.895 Een spoedige 

terugtrekkingg is volgens Heijting langzamerhand 

eenn kwestie van (politiek) fatsoen. Als de pupil voortdurend blijken geeft van tegenzin jegens de 
voogdij,, zij het ook in beginsel, n.1. niet tegen den tegenwoordigen voogd speciaal, doch tegen iederen 
voogd,, dan moet de mogelijkheid van aftreden voor den voogd o.i. een aangenaam perspectief zijn, 
eenn ware verademing na een langdurig onbehagelijk gevoel van gedwongen te zijn iemand tegen zijn 
zinn doch tot zijn bestwil, klein te houden.896 

Gezienn de houding van de inheemse bevolking - met name de nationalistische beweging - moet Neder-

landd de eer aan zichzelf houden. De archipel moet onafhankelijk worden verklaard. De vraag is alleen 

onderr welk bestuursstelsel dat moet gebeuren. Heijting vindt 'dat een bij de inbezitneming autocratisch 

geregeerdd gebied ook als zoodanig vrij verklaard behoort te worden, tenzij de meerderheid der bevol-

kingg anders wenscht. Dit laatste is niet gebleken.'897 De bevolking wenst geen democratische regerings-

Meyerr Ranneft (1937), p. 322. 
Ziee Meyer Ranneft (1939), p. 124 en Meyer Ranneft (1940), p. 482-4. 
Heijtingg (1929a), p. 149. 
Heijtingg (1929a), p. 149. 
Heijtingg (1929a), p. 150. 
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vorm,, dus is invoering ervan niet rechtmatig. Ze is ook niet wenselijk. De westerse moderne democratie 

staatt bloot aan kritiek en is in het oosten niet succesvol: 'waar toch heeft men het succes kunnen 

constateerenn van een parlementairen regeeringsvorm in een Oostersch land? Daarentegen heeft in 

menigg Oostersch land de autocratie een bevredigenden toestand weten te scheppen.'898 Hoogstens kan 

'nèè de periode van een beperkte moderne autocratie een volksregeering (parlement, constitutioneele 

monarchie)) even goed of zelfs beter (...) blijken, maar dat moet dan zelfstandig [= onafhankelijk] Indië 

opp eigen initiatief veranderen'.*99 

Heijtingg acht een onmiddellijk Nederlands vertrek niet mogelijk. Het huidige Nederlandse koloniale 

beleidd wil de Nederlands-Indische staatsinrichting in democratische zin wijzigen. De schepping van een 

inheemss autocratisch regeringsstelsel vereist een ander beleid, gericht op 'het terugkeeren of uitbreiden 

vann het instituut der aloude vorstenbesturen'.900 Oude vorstendommen moeten in ere worden hersteld, 

enn de leiders ervan moeten worden voorbereid op de bewindvoering over de archipel. Nederland moet 

zorgenn voor de voorbereiding, door toezicht te houden 'op het bestuur der vorstenraden en vorsten'.901 

Hett toezicht moet uitmonden in een onafhankelijke 'federatieven inheemschen Staat "Oost-Indischen 

Archipel""  geregeerd door den Archipel-vorstenraad te Batavia'.902 Deze staat zal worden gecreëerd als 

'dee leering en leiding der vorsten en vorstenraden door het Nederlandsen gezag voldoende wortel heeft 

geschoten';; het oppergezag zal dan volledig worden overgedragen 'aan den Archipel-vorstenraad'.903 

Heijtingg geeft niet aan wanneer dit zal gebeuren, hij stelt slechts dat de overdracht 'een tiental jaren 

vooraff  dient te worden bekendgemaakt.904 Het 'zo snel mogelijk' waar Heijting het over had moet dan 

ookk met een korreltje zout worden genomen. 

Heijtingg neemt in sterke mate afstand van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. Hij spreekt 

zichh uit vóór onafhankelijkheid, en streeft niet naar invoering van een westerse parlementair-democrati-

schee regeringsvorm in (het onafhankelijke) Indië. Toch laat hij de traditie niet helemaal achter zich. Zo 

laatt hij Nederland een opvoedende en sturende rol spelen bij de voorbereiding op onafhankelijkheid, en 

laatt ook bij hem onafhankelijkheid nog lang op zich wachten. 

2.. SDP (1909-1918), CPH (1918-1935), CPN (1935-1942) 

Waarr Heijting niet volledig afstand neemt van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur, doen de 

Nederlandsee communisten dat wel. Zij eisen onmiddellijke onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië. In 

8MM Heijting (1929a), p. 151. 
8999 Heijting (1930), p. 503. 
9000 Heijting (1929b), p. 349. 
901Heijting(1929b),p.351. . 
9022 Heijting (1929b), p. 353. 
9033 Heijting (1929b), p. 355. 
9044 Heijting (1929b), p. 355. 
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dee jaren dertig wordt deze eis verzacht op grond van politieke en militaire ontwikkelingen. Hieronder 

zall  de ontwikkeling van het communistische standpunt worden weergegeven. Daarbij zal niet alleen 

naarr de jaren 1927-1942 worden gekeken, maar ook naar de jaren vanaf 1909 - die de basis leveren 

voorr het standpunt van de jaren 1927-1942. 

Inn 1909 wordt de Sociaal-democratische partij (SDP) opgericht door 'een aantal revolutionaire 

marxistenn [dat] uit de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was gesloten' .m Eén van hen, 

Wijnkoop,, publiceert in oktober 1913 het artikel Indië los van Holland waarin hij onafhankelijkheid 

voorr Nederlands-Indië eist. In een artikel van enkele weken later wordt de eis uitgewerkt: Nederland 

heeftt niets te zoeken in Nederlands-Indië en moet zijn handen direct van het gebied aftrekken. In 1918 

iss de eis te vinden in het programma waarmee de SDP de verkiezingen van dat jaar ingaat: 'Indië los 

vann Holland. Volledig en vrij zelfbeschikkingsrecht voor alle overzeesche bezittingen en koloniën.'906 

Inn hetzelfde jaar wordt de partijnaam veranderd in Communistische partij Holland (CPH). Het stand-

puntt inzake de koloniën verandert niet: directe onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië. In 1930 wordt 

dee leuze 'Indië los van Holland' zelfs gewijzigd in het explicietere 'Indonesië los van Holland NU'.907 

Inn 1935 vernoemt de partij zich tot Communistische partij Nederland (CPN). Niet veel later wijzigt 

hett communistische standpunt inzake de koloniën, door - aldus het dagelijks bestuur van de CPN -

Duitsee en Japanse plannen om de hand te leggen op delen van Nederlands-Indië. De CPN blijf t streven 

naarr onafhankelijkheid, maar wil niet dat onafhankelijkheid ertoe leidt dat Nederlands-Indië loskomt 

vann Nederland om aan Duitsland of Japan vastgemaakt te worden. De CPN-fractie in de Tweede Kamer 

laatt weten dat de partij het 'Indonesië los van Holland NU' niet langer zal benadrukken.908 

Hett niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Duitsland in augustus 1939 en het begin van de 

tweedee wereldoorlog in september 1939 zijn een laatste invloed op het vooroorlogse standpunt van de 

CPNN inzake de koloniën. De CPN-fractie in de Tweede Kamer richt haar pijlen begin 1940 niet in de 

eerstee plaats op Duitsland en Japan, maar op de imperialistische staten Groot-Brittannië en Frankrijk, 

diee de meest actieve oorlogsdrijvers zijn. De fractie bepleit de opheffing van de koloniale onderworpen-

heid:: er moet in Nederlands-Indië onmiddellijk een volwaardig parlement worden ingevoerd, en het 

zelfbeschikkingsrechtt van het Indonesische volk moet worden verwezenlijkt.909 

Naa de Duitse bezetting gaat de CPN ondergronds. In maart 1942 reageert ze op het Japanse offensief 

tegenn Nederlands-Indië in de illegale pers. Ze meent dat de bezetting van Nederlands-Indië, net als die 

9055 Morden, p. 9. 
906906 Zie Morrien, p. 9 en 14-5. 
9077 Zie B. de Graaft; p. 251 en Morrien, p. 74 en 86. 
9088 Zie HTK 1936-1937, p. 1554; HTK 1937-1938, p. 1197; B. de Graaff, p. 251; Morrien, p. 96-7 en 102; en 

Oudd (1968), deel VI, p. 185-6. 
9099 Zie HTK 1939-1940, p. 1118; Morrien, p. 103; en Oud (1968), deel VI, p. 206-7. 
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vann Nederland, tijdelijk zal zijn. Wat er na de bezetting zal gebeuren hangt af van de internationale 

toestandd na de oorlog. Zeker is volgens de CPN dat er dan geen sprake meer zal kunnen zijn 'van een 

onderdruktt en uitgezogen Indonesië'.910 

b.5b.5 Ontwikkelingen in het denken aver zelfbestuur in de jaren tot 1942 

Inn het bovenstaande zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse koloniale denken over zelfbestuur in de 

jarenn tot 1942 besproken. Achtereenvolgens zijn aan de orde gekomen: opvattingen waarin de uitgangs

puntenn van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur min of meer worden geaccepteerd (b.I), 

opvattingenn van enkele politieke partijen (b.2), opvattingen waarin wordt gemorreld aan een of meer 

vann de uitgangspunten van het klassiek-ethische streven (b.3), en opvattingen waarin de uitgangspunten 

vann het klassiek-emische streven worden verworpen (b.4). Onderstaande schets van ontwikkelingen zal 

slechtss aandacht besteden aan in b.I en b.3 behandelde opvattingen - de in b.2 behandelde opvattingen 

zijnn vooral illustraties van in b.I en b.3 weergegeven opvattingen, terwijl de in b.4 behandelde opvat

tingenn geen invloed hebben uitgeoefend op het Nederlandse koloniale beleid. 

Kijkendd naar de in b.I en b.3 behandelde opvattingen kan worden gesteld dat er vanaf ongeveer 

19200 twee hoofdstromingen zijn in het Nederlandse koloniale denken. De eerste hoofdstroming is een 

'progressieve'.. Ze bestaat uit schrijvers die de uitgangspunten van het klassiek-ethische streven naar 

zelfbestuurr aanhangen, en uit cultuurrelativistische schrijvers als Van Vollenhoven en Haga. Deze 

stromingg kan 'progressief worden genoemd door de opvattingen die de aanhangers ervan hebben over 

dee opleiding van de inheemse bevolking, over de toekomstige regeringsvorm voor Nederlands-Indië en 

overr de toekomstige verhouding tussenn Nederland en Nederlands-Indië. 

Dee schrijvers die tot deze hoofdstroming behoren streven naar een voortzetting van de opleiding van 

dee inheemse bevolking tot actieve medewerking aan zelfbestuur op centraal niveau, en willen dit 

zelfbestuurr op centraal niveau in belangrijke mate baseren op westers-democratische modellen. Daarbij 

moett wel worden aangetekend dat er binnen deze stroming geen consensus bestaat over de precieze 

matee van invloed van het westerse model op het zelfbestuur op centraal niveau en over de vraag welk 

westers-democrarischh model moet worden gebruikt voor dit zelfbestuur. Verder sluiten sommige 

schrijverss die tot de eerste hoofdstroming behoren niet uit dat het zelfbestuur op termijn zal uitmonden 

inn onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië, al hopen ze wel dat deze onafhankelijkheid niet zal 

neerkomenn op een volledige breuk met Nederland. Andere schrijvers zien zelfbestuur voor Nederlands-

Indiëë als eindpunt van de ontwikkeling, maar het gaat dan wel om een zelfbestuur waarbij Nederland en 

Nederlands-Indiëë zoveel mogelijk als gelijkwaardige partners optreden. 

Dee tweede hoofdstroming is een 'conservatieve'. Ze bestaat uit cultuurrelativistische schrijvers als 

Morriën,, p. 105. 
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Dee Kat Angelino, uit aanhangers van de Rijkseenheidsleer, en uit Colijn en consorten. Deze stroming, 

diee een iets minder eenduidig gedachtegoed heeft dan de eerste, kan 'conservatief worden genoemd 

doorr de opvattingen die de aanhangers ervan hebben over de opleiding van de inheemse bevolking, 

overr de toekomstige regeringsvorm voor Nederlands-Indië en over de toekomstige verhouding tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië. 

Veell  vertegenwoordigers van deze tweede stroming streven naar opleiding van de inheemse bevol-

kingg tot actieve medewerking aan zelfbestuur op decentraal niveau. Pas als de inheemse bevolking 

voldoendee ervaring heeft met zelfbestuur op dit niveau kan worden gedacht aan (verdere) opleiding van 

dee inheemse bevolking tot actieve medewerking aan zelfbestuur op centraal niveau. Bovendien menen 

veell  vertegenwoordigers van deze stroming dat dit zelfbestuur noch op decentraal niveau, noch op 

centraall  niveau, noodzakelijkerwijs westers-democratische vormen hoeft aan te nemen. Men benadrukt 

eerbiedd voor het inheems eigene en streeft naar een regeringsvorm voor Nederlands-Indië waarin met 

ditt inheems eigene rekening wordt gehouden - zonder overigens in details te treden over de precieze 

regeringsvormm waartoe dit zal leiden. Ten slotte benadrukken vrijwel alle vertegenwoordigers van deze 

hoofdstromingg in veel sterker mate dan vertegenwoordigers van de eerste hoofdstroming, dat zelfbe-

stuurr niet in onafhankelijkheid dient uit te monden. Men wenst het behoud van een nauwe relatie tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië en gaat ervan uit dat in die relatie de leidende rol bij Nederland zal 

blijvenn berusten. 

Dee verschillen tussen beide stromingen zijn al met al vrij groot. Toch zijn er ook overeenkomsten. 

Dee tot de eerste stroming behorende Herzieningscommissie en (vooral) Kiewiet de Jonge daargelaten, 

accepterenn beide stromingen twee dogma's van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur: ze willen 

dee opleiding tot zelfbestuur laten verlopen langs de wegen der geleidelijkheid, en geloven dat de 

inheemsee bevolking voorlopig nog ongeschikt is om een werkelijk actieve rol te spelen in het zelfbe-

stuurr voor Nederlands-Indië. Dit impliceert twee dingen. Ten eerste impliceert het dat beide stromingen 

geneigdd zullen zijn eerder over, dan met de inheemse bevolking te praten: wie nog niet rijp is, kan niet 

meepratenn over zijn eigen lot en toekomst. Deze neiging verleent het Nederlandse koloniale debat 

autistischee trekjes - al moet wel worden gezegd dat de neiging in de tweede hoofdstroming sterker is 

ontwikkeldd dan in de eerste. Ten tweede, en voor het onderwerp van dit verhaal belangrijker, impliceert 

hett dat de inheemse samenleving van de eerste hoofdrichting iets hogere verwachtingen mag koesteren 

dann van de tweede, maar dat deze hogere verwachtingen vooral betrekking hebben op langetermijnk-

westiess als de duur van de opleiding tot zelfbestuur - korter versus langer - en de relatie tussen Neder-

landd en Nederlands-Indië" na de opleiding - gelijkwaardige partners versus een leidende rol voor 

Nederland. . 

Dee overeenkomsten tussen beide stromingen zorgen ervoor dat de inheemse samenleving op korte 

termijnn noch van de eerste, noch van de tweede hoofdstroming veel ingrijpends heeft te verwachten 
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inzakee de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië. Geen van beide stromingen stelt op korte 

termijnn namelijk vérgaande veranderingen in de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indie in 

hett vooruitzicht. Hoogstens kan van vertegenwoordigers van de eerste hoofdstroming een welwillender 

houdingg verwacht worden jegens staatkundige wensen die passen in een geleidelijke opleiding tot 

zelfbestuurr op centraal niveau - waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een beperkte uitbreiding 

vann bevoegdheden van de Volksraad. Vertegenwoordigers van de tweede hoofdstroming zullen - zo 

valtt althans te verwachten - dergelijke wensen afwijzen, omdat eerst op decentraal niveau moet worden 

opgeleid. . 

53.2.22 Voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel 

Bijj  de behandeling van de ontwikkelingen in het denken over zelfbestuur zijn al vele voorstellen tot 

herzieningg van het Nederlands-Indische deel van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdhe-

denn van de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling aan de orde gekomen. Zo kan gewezen 

wordenn op HulshoffPols voorstel om Nederlands-Indië te laten regeren door inheemse vorsten onder 

Nederlandss toezicht, op Eigemans voorstel om de gouverneur-generaal ondergeschikt te maken aan de 

ministerraad,, op Colijns voorstel om Nederlands-Indië te federaliseren, en op Meyer Rannefts voorstel 

omm Nederlands-Indië te laten regeren door een autonome autocratische gouverneur-generaal. 

Dezee voorstellen zullen in het onderstaande niet opnieuw aan de orde komen, al was het maar omdat 

zee geen van alle in praktijk zijn gebracht. Hieronder zal alleen worden gekeken naar voorstellen die 

doorr (inheemse) Volksraadleden zijn gedaan en de reactie van de Nederlandse overheid op die voorstel-

lenn (a), en naar voorstellen van de Nederlandse of Nederlands-Indische overheid (6). De voorstellen 

stammenn alle uit de jaren 1936-1942. 

Dee paragraaf wordt besloten met een evaluatie van de houding van de Nederlandse en Nederlands-

Indischee overheid, zowel inzake voorstellen niet van overheidswege, als inzake voorstellen van over-

heidswege.. Hierbij zal aan de orde komen in hoeverre de ontwikkelingen in het Nederlandse koloniale 

denkenn van de jaren twintig en dertig een rol hebben gespeeld bij de houding van de Nederlandse en 

Nederlands-Indischee overheid (c). 

a.a. Voorstellen van Volksraadleden en de reactie van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheid 

Inn paragraaf 5.2.5 is erop gewezen dat vanaf halverwege de jaren twintig van de twintigste eeuw het 

Nederlandsee koloniale denken en het Nederlandse koloniale beleid conservatiever worden. Het conser-

vatismee in het Nederlandse koloniale beleid blijkt onder meer uit het feit dat in de tweede helft van de 

jarenn twintig en in de jaren dertig de Nederlandse of Nederlands-Indische overheid niet of nauwelijks 

probeertt te komen tot verdere opleiding van de inheemse bevolking op centraal niveau, bijvoorbeeld 

doorr bevoegdheidsuitbreiding van de Volksraad. 
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Voorstellenn tot bevoegdheidsuitbreiding van de Volksraad, die passen in het klassiek-ethische 

strevenn naar zelfbestuur, worden in de tweede helft van de jaren dertig van de twintigste eeuw wel 

gedaann door inheemse leden van de Volksraad. In het onderstaande zullen de volgende voorstellen 

wordenn behandeld: de petitie Soetardjo (1), de actie van de Gapi voor een volwaardig parlement in 

Nederlands-Indiëë (2), de motie Wiwoho (3) en de moties Soetardjo (4). Het betreft voorstellen tot 

herzieningg van de regeringsvorm voor Nederlands-Indië op centraal niveau en van de relatie tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië. 

1.. De petitie Soetardjo (1936-1938) 

Inn juli 1936 dient het Volksraadlid Soetardjo Kartohadikoesoemo, die niet voortkomt uit de nationalisti-

schee beweging, maar uit de traditionele inheemse elite, met vij f andere meer conservatieve inheemse 

Volksraadledenn bij de Volksraad een petitievoorstel in. Dit voorstel behelst 

datt de Volksraad (...) zich wende tot het Opperbestuur en de Staten-Generaal met het verzoek te willen 
bevorderen,, dat een conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indie" worde 
bijeengeroepen,, welke conferentie op den voet van gelijkgerechtigdheid een plan zal hebben op te 
stellen,, teneinde aan Nederlandsch-Indie langs den weg van geleidelijke hervorming binnen tien jaar, 
althanss binnen een zoodanigen tijd als de conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal 
achten,, den staat van zelfstandigheid toe te kennen binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet. 

Nederlands-Indiëë moet, het liefst binnen tien jaar, zelfstandigheid krijgen binnen de grenzen van het 

verbandd van het Koninkrijk der Nederlanden. Een rijksconferentie van gelijkgerechtigde vertegenwoor-

digerss van Nederland en Nederlands-Indië" moet een plan opstellen om deze zelfstandigheid te bewerk-

stelligen.. De voorstellers geven niet aan hoe zij zich de zelfstandigheid precies denken - zeker is alleen 

datt zij niet streven naar onafhankelijkheid. 

Inn het afdelingsverslag noemen enige leden de redactie van het voorstel daarom zeer vaag. Zij willen 

'dee bedoeling van de voorstellers en de door hen gedachte staatsrechtelijke figuur (...) nader gepreci-

seerdd zien'.912 In hun memorie van antwoord van 15 augustus 1936 stellen Soetardjo c.s. dat zij zich 'de 

staatsrechtelijkee figuur van Indië' in grote lijn als volgt denken: 

Indiêê zal volledig autonoom zijn met volledige zelfbestuursbevoegdheid, met uitzondering van zaken, 
welkee uitgesproken een gemeenschappelijk belang van beide Rijksdeelen zijn, zooals b.v. aangelegen-
heden,, welke de internationale verhoudingen betreften. De nadere uitwerking en constructie van de 
staatsrechtelijkee figuur, welke een diepgaande studie vereischt, meenen de onderteekenaars aan de 
conferentiee te moeten overlaten.9" 

Eenn indicatie van de nadere uitwerking wordt, zij het niet in de memorie van antwoord, door Soetardjo 

gegeven:: de Volksraad wordt een volwaardig parlement, de hoofden van de departementen van alge-

9111 BHVr 1936-1937, onderwerp 26, stuk 1. Zie Abeyasekere (1973), p. 82-9; Gouka, p. 93-5 en 234-6; 
IndonesiëIndonesië zelfstandig, p. 5-7 voor behandelingen van de voorgeschiedenis en totstandkoming van het voorstel. 

9122 BHVr 1936-1937, onderwerp 26, stuk 4, p. 2. 
9,33 BHVr 1936-1937, onderwerp 26, stuk 5, p. 4. 
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meenn bestuur zijn verantwoordelijk, de door de kroon benoemde gouverneur-generaal is onschend

baar.*144 Het lijkt er daarmee op dat de voorstellers streven naar de volledige autonomie zoals omschre

venn in het verslag uit 1920 van de Herzieningscommissie - een autonomie waarvan in het verslag werd 

gezegdd dat Nederlands-Indiê* er nog niet rijp voor is.913 Zestien jaar later achten de voorstellers 

Nederlands-Indiëë er, in ieder geval binnen tien jaar, wel rijp voor. Ze stellen zelfs dat het tegenwoordi

gee proces van opvoeding tot zelfbestuur 'een onnatuurlijk verlangzaamd proces' is, 'dat de natuurlijke 

ontplooiingg van de vermogens van het inheemsche element in de landsbediening belemmert'."6 

Tijdenss de mondelinge behandeling van het voorstel in de Volksraad, waaraan de Indische regering 

niett deelneemt, laten de voorstellers de termijn van tien jaar uit hun voorstel vallen. Daarna neemt de 

Volksraadd het voorstel op 29 september 1936 met 26 tegen 20 stemmen aan.917 Op 1 oktober 1936 

wordtt de petitie Soetardjo als adres verzonden naar de kroon, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.918 

Dee officiële afdoening van de petitie neemt ruim twee jaar in beslag. De Kamers geven geen formeel 

antwoordd op het aan hen gerichte adres, zij laten het antwoord over aan de kroon. Dit antwoord wordt 

gegevenn bij Koninklijk besluit van 16 november 1938.919 

Inn de tussentijd roept de petitie Soetardjo reacties op in de pers, zowel in Nederlands-Indië als in 

Nederland.. De reacties zijn 'niet erg enthousiast tot afwijzend'.920 Zo stelt Schrieke dat het nodig is 'aan 

dee nederlandse leiding ook in de inwendige aangelegenheden van Indie, een stevig stuk medezeggen

schapp te laten, voor heden en morgen*™ Ook stelt hij dat de petitie Soetardjo inhoudelijk vaag is en 

onvoldoendee rekening houdt met de feiten.922 De petitie is daarom 'een stukje slecht geslaagde en slecht 

gefundeerdee politieke propaganda' .m Bogaardt acht 'de wensch, die in de motie-Soetardjo [sic] tot 

uitingg wordt gebracht, voorbarig'.924 En Somer hoopt dat de Nederlandse regering geluiden als in de 

petitiee te horen 'met een waardig woord in den kiem [moge] smoren door te verklaren, dat zelfstandig-

9144 Zie Indonesië zelfstandig, p. 4-5. 
9155 Zie Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van Nederlands-Indië, p. 15-8,59-60, 

87-8,121-3;; en paragraaf 5.3.2.1 onder 6.7. 
9.66 BHVr 1936-1937, onderwerp 5, stuk 5, p. 3. 
9.77 Zie HVr 1936-1937, p. 1694. Zie Abeyasekere (1973), p. 90-3 en Gouka, p. 112-33 voor weergaves van 

dee behandeling van het voorstel in de Volksraad. 
•"" Zie Gouka, p. 133. De bevoegdheid om dergelijke adressen te verzenden vloeit voort uit artikel 68 IS, dat 

bepaaltt dat de Volksraad de belangen van Nederlands-hidie en zijn ingezetenen kan voorstaan bij de kroon, de 
Staten-Generaall en de gouverneur-generaal. 

9199 Zie Gouka, p. 213-4. Zie BHVr 1938-1939, onderwerp 93, stuk 1 voor de tekst van het KB. De tekst is ook 
tete vinden in Gouka, p. 291-3, en Van der Wal (1964-1965), deel n, p. 394-6. 

9200 Gouka, p. 168. 
9211 Schrieke (1936a), p. 41. 
922922 Zie Schrieke (1937), p. 116-7 en 125-6. 
9233 Schrieke (1937), p. 131-2. 
9244 Bogaardt, p. 1064. 
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heidd ter zake beteekent: ondergang. Ondergang voor Nederlandsch-Indië; ondergang van het Neder-

landschee Koninkrijk'.925 

Dee officiële reactie is niet veel positiever. In haar Koninklijk besluit van 16 november 1938 stelt de 

regeringg dat de koloniale artikelen van de Grondwet en de Indische staatsregeling ruimte bieden voor 

verderee opbouw en vervollediging van de ontwikkeling van autonomie op democratische grondslag 

voorr Nederlands-Indië. Deze ontwikkeling moet echter geleidelijk zijn. De regering vindt dat 

voorr den gezonden staatkundigen groei van Nederlandsch-Indië als deel van het Rijk een onmisbare 
voorwaardee is, dat mate en vorm, waarin staatkundige zelfstandigheid wordt verworven, gelijken tred 
houdenn met de innerlijke ontwikkeling in sociaal, economisch en intellectueel opzicht.92 

Aanvaardingg van de petitie Soetardjo zou de ontwikkeling verhaasten en dat is 'niet in het belang van 

Nederlandsch-Indië'.9277 De inheemse bevolking is sociaal, economisch en intellectueel niet rijp voor 

eenn snelle invoering van vérgaande autonomie op democratische grondslag. 

DaarnaastDaarnaast meent de regering dat de koloniale artikelen van de Grondwet en de Indische staatsrege-

lingg geen 

beletsell  inhouden voor de verwezenlijking van de staatkunde, die doelbewust is gericht op verstevi-
gingg van de maatschappelijke grondslagen der verleende autonomie en op uitbreiding van die autono-
miee vooral ook in de richting van behartiging van plaatselijke en regionale belangen. 

Dee regering lijk t met deze opmerking aan te geven dat ze voorlopig groter belang hecht aan opleiding 

vann de inheemse bevolking tot deelname van autonomie (zelfbestuur) op decentraal niveau. 

Watt hiervan ook zij, de regering wijst de petitie af: op grond van bovenstaande argumenten vindt zij 

geenn termen om gehoor te geven aan het verzoek tot instelling van een conferentie om een plan op te 

stellenn om aan Nederland-Indië zelfstandigheid te verlenen binnen de grenzen van het rijksverband. 

Dee afwijzing van de petitie Soetardjo roept in Nederlands-Indië geen felle reacties op, waarschijnlijk 

omdatt de afwijzing al werd verwacht. Een gevolg van de petitie is wel dat inheemse leden van de 

Volksraadd intensiever actie gaan voeren om van de Volksraad een volwaardig parlement te maken.929 

2.. De actie van de Gapi voor een volwaardig parlement (1939-1941) 

Inn mei 1939 wordt onder leiding van het Volksraadlid Thamrin de Gapi, voluit de Gaboengan Politiek 

Indonesiaa (Indonesische politieke federatie) opgericht. De Gapi is een federatie van bijna alle legale 

nationalistischee partijen, waaronder partijen met zetels in de Volksraad. In september 1939 gaat de 

9255 Somer, p. 125. Zie Gouka, p. 155-68 voor een behandeling van meer reacties in de pers. 
926926 BHVr 1938-1939, onderwerp 93, stuk 1, p. 3. 
9277 BHVr 1938-1939, onderwerp 93, stuk 1, p. 3. 
9288 BHVr 1938-1939, onderwerp 93, stuk 1, p. 3. Mijn cursivering. 
929929 Zie Abeyasekere (1973), p. 105-7. Zie L. de Jong, deel 11a, tweede helft, p. 545-99 voor een uitgebreide 

behandelingg van de acties van de nationalisten en de Nederlandse reactie erop. 
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Gapii  ijveren voor de instelling van 'eene regeering met een parlement dat gekozen wordt uit en door 

hett volk, en eene regeering, die verantwoordelijk is aan dat parlement'.930 Eind december 1939 organi-

seertt de Gapi een 'Indonesisch Volkscongres', waar wordt beslist de actie voor een volwaardig parle-

mentt voort te zetten.931 Dit leidt tot de oprichting van vele lokale 'Comité's Parlement Indonesia'. OT2In 

augustuss 1940 ontvangt gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer een resolutie 

aangenomenn in de plenovergadering van de Gapi, waarin erop wordt aangedrongen de Volksraad om te 

vormenn tot een parlement en een aan dit parlement verantwoordelijke regering in te stellen.933 Op 31 

januarii  1941 stelt de Gapi een memorandum vast over de staatkundige constructie van 'Indonesia', met 

daarinn een omschrijving van de samenstelling en de bevoegdheden van het volwaardige parlement934 

Dee Nederlandse overheid reageert negatief op de actie. Zo acht minister van koloniën Welter in 

decemberr 1939, in een brief aan de gouverneur-generaal over de actie van de Gapi, 'iedere hervorming, 

welkee de strekking zou hebben, dat de Regeering een deel van Haar macht uit handen zou geven, thans 

meerr dan ooit in strijd (...) met het Landsbelang'.933 En begin 1940, tijdens de behandeling van de 

Indischee begroting in de Tweede Kamer, verklaart Welter zich tegen de instelling van een min of meer 

volwaardigg parlement in Nederlands-Indië: hij acht deze instelling onnodig en onverstandig. Er ontwik-

keltt zich in Nederlands-Indië in snel tempo een typisch stuk Indisch en oorspronkelijk staatsrecht. Er 

ontstaatt een vertegenwoordigend stelsel naar eigen trant, dat niet naar Nederlands model is gekopieerd, 

maarr eigen methoden vindt voor eigen politieke toestanden en verhoudingen. Hieruit blijkt dat het 

Nederlandsee parlementaire model niet het alleen-zaligmakende is. Het zich ontwikkelende eigen stelsel 

moett niet worden verstoord door in Nederlands-Indië een parlement naar Nederlands model in te 

stellen:: dit zou kortzichtig zijn. Nodig is veeleer erkenning en eerbiediging van wat er eigen en speci-

fiekfiek Indisch is in de ontwikkeling die zich in Nederlands-Indië voordoet.936 

Ookk de Indische regering reageert negatief. Op 23 augustus 1940 verklaart de regeringsgemachtigde 

voorr algemene zaken Levelt in de Volksraad namens gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer,, onder meer naar aanleiding van de dadelijk te behandelen motie Wiwoho, dat zolang 

9300 Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 403. 
9311 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 498. 
9322 Van der Wal (1964-1965), deel E, p. 521. 
9333 Zie Van der Wal (1964-1965), deel U, p. 524. 
9344 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 688-9. 
9Ï!! Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 493. Charles Joseph Ignace Marie Welter (1880-1972) vertrekt in 

19022 naar Nederlands-Indië, waar hij verschillende ambtelijke functies vervult. In 1918 wordt hij lid van de 
Herzieningscommissie.. In het rapport van de commissie bepleit hij in een minderheidsnota terughoudendheid 
inzakee een parlementaire ontwikkeling in Nederlands-Indië. Hij is later onder meer Algemeen Secretaris (1921-
1924),, lid en later vice-president van de Raad van Nederlands-Indië (1924-1925; 1926-1931) en minister van 
koloniënn (1925-1926; 1937-1939; 1939-1941). 

9366 Zie Oud (1968), deel VI, p. 210-1. 
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Nederlandd bezet is aan het invoeren of zelfs maar voorbereiden van principiële hervormingen in de 

staatsrechtelijkee structuur van Nederlands-Indië niet valt te denken. Bij zulke hervormingen moeten de 

Staten-Generaall  worden ingeschakeld en dat is in het huidige tijdsgewricht niet mogelijk.937 Hieruit 

volgtt ook dat van tegemoetkoming aan de verlangens van de Gapi geen sprake kan zijn. 

3.. De motie Wiwoho (1940) 

Opp 23 februari 1940 dienen de nationalistische Volksraadleden Wiwoho, Soekawati en Kasimo bij de 

Volksraadd een motie in, voorzien van een toelichting; op 11 juli 1940 dienen de voorstellers een nieuwe 

toelichtingg in.93' In de motie wordt verzocht om zelfstandigheid van Nederlands-Indië binnen het 

rijksverband.. Ter verwezenlijking van deze zelfstandigheid achten de voorstellers twee zaken wense-

lijk .. Ten eerste de instelling van een Rijksraad, waarin de vier rijksdelen gelijkwaardige vertegenwoor-

digingg vinden en die fungeert als hoogste staatscollege naast de kroon. Ten tweede de uitbreiding van 

hett ledental en de bevoegdheden van de Volksraad, waaraan de departementshoofden als ministers 

verantwoordelijkk worden. Dit alles moet volgens de voorstellers op zeer korte termijn zijn beslag 

krijgen. krijgen. 

Vij ff  dagen na de zojuist genoemde regeringsverklaring van 23 augustus 1940 in de Volksraad wordt 

dee motie Wiwoho ingetrokken. Volgens Wiwoho blijkt uit de verklaring dat inzake het onderwerp van 

dee motie 'een zoo groote kloof bestaat tusschen het standpunt der Regeering en dat der onderteeke-

naars,, dat in dit stadium der zaak het verkrijgen van overeenstemming hieromtrent wel uitgesloten moet 

wordenn geacht'.939 

4.. De moties Soetardjo (1940) 

Opp 11 december 1940 dient Soetardjo met een aantal andere Volksraadleden vij f moties in, waarvan 

éénn voor het onderwerp van dit verhaal relevant is. Deze motie nodigt de regering uit om met toepas-

singg van het staatsnoodrecht de Indische staatsregeling zodanig te wijzigen dat de positie van de 

Volksraadd wordt versterkt Zo moet het ledental van de Volksraad worden uitgebreid en moet het 

volledigg recht van enquête en van interpellatie aan de Volksraad worden toegekend.940 

Inn een hierna nader te behandelen rede van gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachou-

werr van 16 juni 1941 ter opening van de zitting van de Volksraad wordt een na de tweede wereldoorlog 

tee houden rijksconferentie in het vooruitzicht gesteld over aanpassing van de structuur van het Konink-

9377 Zie HVr 1940-1941, p. 556-9. 
9ï'' Zie BHVr 1939-1940, onderwerp 96, stuk 13 en BHVr 1940-1941, onderwerp 37, stuk 1. Van der Wal 

(1964-1965),, deel II, p. 551-2 geeft de tekst van de motie en van de nieuwe toelichting. 
9399 HVr 1940-1941, p. 579. 
9400 BHVr 1940-1941, onderwerp 1, stuk 11. 
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rijkk der Nederlanden aan de eisen des tijds. Hierna worden in juli 1941 de moties Soetardjo ingetrok

ken.9411 Met de intrekking willen de voorstellers hun goede wil tonen om met de regering samen te 

werkenn bij het treffen van voorbereidingen voor de conferentie.942 

b.b. Initiatieven van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheid 

Inn het onderstaande zullen drie initiatieven van de Nederlandse of Nederlands-Indische overheid met 

betrekkingg tot een herziening van (het Nederlands-Indische deel van) het stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indiè" worden behandeld. Het gaat om de instelling van 

dee commissie Visman (1), de belofte tot instelling van een rijksconferentie na afloop van de tweede 

wereldoorlogg (2), en een schema voor staatkundige hervormingen dat is opgesteld door de heer Entho-

ven,, het hoofd van het departement van justitie in Nederlands-Indië (3). 

1.. De commissie Visman (september 1940-december 1941) 

Zoalss vermeld stelt de regeringsverklaring van 23 augustus 1940 dat zolang Nederland bezet is aan het 

invoerenn of zelfs maar voorbereiden van principiële hervormingen in de staatsrechtelijke structuur van 

Nederlands-Indiëë niet valt te denken. In dezelfde regeringsverklaring acht de Indische regering het 

echterr wel opportuun om een onderzoek te verrichten naar de politieke wensen van de verschillende 

bevolkingsgroepen,, lagen en standen. Een kleine commissie van bekwame mannen moet deze wensen 

inventariseren,, weergeven, en vervolgens analyseren. Dit laatste betekent dat de commissie de strekking 

vann de wensen moet verhelderen en de gevolgen van de wensen voor het staatsbestel, de wetgeving en 

dee maatschappij moet aangeven. De commissie mag dus niet zelf voorstellen doen.943 

Dee 'Commissie tot bestudering van staatsrechtelijke hervormingen', naar haar voorzitter ook wel de 

Commissiee Visman genoemd, wordt ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940. De 

aankondigingg van de instelling en de instelling zelf geschieden op initiatief van de gouverneur-generaal, 

ministerr van koloniën Welter is er niet in gekend.944 De commissie bestaat naast haar voorzitter Visman 

-- lid van de Raad van Nederlands-Indië - uit zes leden: twee Europeanen (Nederlanders), drie inheem

sensen en een vreemde oosterling. De commissie wordt op 25 september 1940 geïnstalleerd; bij haar 

werkzaamhedenn richt ze zich vooral op de politieke wensen inzake het centrale regeerapparaat en de 

gedecentraliseerdee bestuursvoering.945 

9411 Zie HVr 1941-1942, p. 211. 
9422 Zie Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 113. 
9411 Zie HVr 1940-1941, p. 556-9. 
9444 Zie Van der Wal (1964-1965), p. 568 voor het boze telegram over de instelling van de commissie dat 

ministerr Welter eind november 1940 stuurt aan de gouverneur-generaal. Zie ook L. de Jong, deel 1 la, tweede 
helft,, p. 562. 

9455 Zie L. de Jong, deel 1 la, tweede helft, p. 562-71 voor een beschrijving van de werkzaamheden. 
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Dee werkzaamheden monden op 9 december 1941 uit in een verslag dat uit twee delen bestaat. Het 

eerstee deel bevat een overzicht van aspecten van de economische, financiële, sociale en staalkundige 

ontwikkelingg van Nederlands-Indië tijdens het interbellum. Het overzicht is onvolledig: het ontbeert een 

bredee omschrijving van de sociale ontwikkeling, en overzichten van de ontwikkeling van het vereni-

gingsleven,, de pers en de nationalistische beweging.946 Het tweede deel, dat de kern van het verslag 

uitmaakt,, bevat een overzicht van 'Indië's wenschen en de beschouwingen van de Commissie daar-

over'.9477 Dit overzicht is een neerslag van vraaggesprekken met vertegenwoordigers van allerlei groepen 

enn organisaties. De wensen zijn van een verwarrende verscheidenheid. Bovendien wordt in het tweede 

deell  van het verslag het belang van de nationalistische beweging gebagatelliseerd. Dit laatste is er mede 

oorzaakk van dat de commissie in haar beschouwingen een te rooskleurig beeld schetst van de 

toekomst.9488 De commissie is er namelijk vast van overtuigd dat er ook na de oorlog een Koninkrijk der 

Nederlandenn zal zijn waarvan Nederlands-Indië deel uitmaakt. 

Mett één deel in Europa, het centrum van het Rijk, en één deel in Amerika, een werelddeel dat na den 
oorlogg economisch en financieel, en voor het Pacific-gebied zeker ook politiek toonaangevend zal 
zijn,, en één deel in het opkomende Azië, gaat dan het Koninkrijk als staatkundige uitdrukking van een 
geestelijkee en materieel belangengemeenschap, nauwer dan voorheen, een belangrijke toekomst 
tegemoet.949 9 

Mett deze optimistische opvatting, waarin iets van de Rijkseenheidsleer en van De Kat Angelino's 

syntheseleerr doorklinkt, en een slotwoord waarin de - onjuist gebleken - verwachting wordt uitgespro-

kenn dat het verslag 'na de vrede nuttig materiaal zal opleveren voor de keuze van Indië's en 's Rijks na-

oorlogschee regeerstelsel', sluit de commissie haar verslag af.950 

2.. De Nederlandse belofte tot instelling van een rijksconferentie na de oorlog (juni 1941-december 1942) 

Bijj  de behandeling van de actie van de Gapi voor een volledig parlement is aangegeven dat minister 

vann koloniën Welter afwijzend tegenover deze actie stond. Hij wilde niet dat de regering macht uit 

handenn gaf. Meer in het algemeen meent Welter voorafgaand aan de Duitse inval dat de ontwikkeling 

vann Nederlands-Indië tot zelfstandigheid binnen rijksverband - zijn inziens het einddoel van de Neder-

landsee koloniale staatkunde - zeer geleidelijk tot stand moet komen.951 Als de Nederlandse regering na 

dezee inval naar Londen is uitgeweken komt er, onder invloed van ambtenaren van het ministerie van 

koloniën,, enige beweging in zijn standpunt. 

Ziee Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. XVII . 
VerslagVerslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. XVII . 
Ziee Van den Doel (2001), p. 59-60; B. de GraafS p. 236-8; en L. de Jong, deel 1 la, tweede helft, p. 567-9. 
VerslagVerslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel II, p. 373-4. 
VerslagVerslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel II, p. 378. 
Ziee Van den Doel (2001), p. 60, en Oud (1968), deel VI, p. 203 en 207. 
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Inn een telegram van 23 augustus 1940 aan gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachou-

werr stelt Welter dat hij overweegt om via een koninklijke proclamatie het voornemen uit te spreken om 

zoo spoedig mogelijk na de oorlog een rijksconferentie bijeen te roepen. Deze conferentie, waaraan op 

staatkundigg gebied leidende persoonlijkheden uit het hele Koninkrijk zullen deelnemen, moet constitu

tionelee hervormingen voorbereiden inzake de plaats van Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk en de 

inwendigee politieke structuur van Nederlands-Indië. Welter wil het oordeel van de gouverneur-generaal 

overr een dergelijke proclamatie weten.952 Deze is niet enthousiast, maar na een bezoek van Welter en 

ministerr van buitenlandse zaken Van Kleffens aan Nederlands-Indië in april 1941 raakt ook hij over

tuigdd van de wenselijkheid van de aankondiging van een rijksconferentie.933 

Bijj de opening op 16 juni 1941 van de zitting van de Volksraad kondigt de gouverneur-generaal dan 

ookk aan dat de kroon van plan is om onmiddellijk na de bevrijding van Nederland 'de aanpassing van 

dee structuur van het Koninkrijk aan den eisch der tijden tot een programma-punt te maken, waarbij de 

statuss van Nederlandsch-Indië en West-Indië in overeenstemming zal zijn te brengen met de beteekenis 

dezerr gebiedsdeelen in de Rijkseenheid'; en van plan is om hiervoor na de bevrijding van Nederland 

'eenn conferentie van vooraanstaande personen uit de verschillende deelen van het Koninkrijk bijeen te 

roepen,, die de Kroon in dezen van advies zal dienen1.954 

Dee belofte tot bijeenroeping van een rijksconferentie om te adviseren over een herziening van de 

staatkundigee bouw van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt later nog enkele keren gedaan door 

koninginn Wilhelmina, onder meer in een radiorede van 30 juli 1941,955 en in de bekende radiorede van 

66 december 1942.956 In alle gevallen blijft het bij een vage toezegging. Zo stelt de koningin in de laatste 

redee dat het vaststaat dat 'vernieuwing noodig is in den staatkundigen bouw van het Rijk en in dien van 

Nederlandd en de overzeesche gebieden', maar dat het 'niet juist en ook niet mogelijk [zou] zijn daarvan 

nuu reeds den vorm te willen bepalen'.957 De bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië, en de 

adviezenn van de rijksconferentie moeten worden afgewacht. Wel stelt de koningin zich voor 

zonderr vooruit te loopen op de adviezen der rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijks-
verband,, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curacao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij 
iederr op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, 
dochh met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen.95* 

Hett is de concreetste opmerking uit de rede; en ook die opmerking blijft in vage algemeenheden steken. 

9522 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 550-1. 
9533 Zie Van den Doel (2001), p. 60-1 en Fasseur, Een koninklijke belofte, p. 216-7. 
9544 HVr 1941-1942, p. 6. 
9555 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 689-90 voor de tekst van deze radiorede. 
9S** Zie W.H. van Helsdingen (1946), deel I, p. 287-90 voor de tekst van deze radiorede. Zie Fasseur (1995), 

EenEen koninklijke belofte, p. 215-33 en L. de Jong, deel 1 lc, p. 78-93 voor behandelingen van de rede. 
9,77 W.H. van Helsdingen (1946), deel I, p. 289. 
9511 W.H. van Helsdingen (1946), deel I, p. 289-90. 
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Dee rede van december 1942, en ook de rede van de gouverneur-generaal van 16 juni 1941 en de rede 

vann de koningin van 30 juli 1941 hebben, omdat ze geen concrete toezeggingen bevatten, na de oorlog 

dann ook geen praktische rol gespeeld. De Nederlandse belofte tot instelling van een rijksconferentie 

heeftt eerder een tijdperk afgesloten, dan dat ze het begin vormde van een nieuw tijdperk.959 

3.. Het schema voor staatkundige hervormingen van 25 november 1941 

Terr afsluiting van de behandeling van initiatieven van de Nederlandse overheid wordt gewezen op een 

schemaa voor staatkundige hervormingen dat in november 1941 is opgesteld door K.L.J. Enthoven, het 

hoofdd van het departement van justitie in Nederlands-Indie.960 De opsteller stelt zich 'tamelijk nauwe 

grenzenn (...) voor het aanvaarden van hervormingen' als gevolg van 

dee zwakke structuur van Indie, waarbij niet slechts te denken valt aan "politieke onmondigheid", maar 
voorall ook aan de gespletenheid van de bevolking van dit land, de tegenstrijdige belangen van de 
verschillendee bevolkingsgroepen. (...) De Nederlanders dragen door dit alles zware verantwoordelijk
heid,, die zij niet gemakkelijk mogen afwerpen.961 

Nederlandd heeft nog steeds een opvoedende taak in Nederlands-Indië. Dit betekent dat vérgaande 

hervormingenn nu niet mogelijk zijn: al 'laat zich denken, dat tenslotte Nederlandsch-Indië practisch een 

zelfstandigee staat zal worden, met Nederland alleen verbonden door de "common allegiance to the 

Crown",, zoo ver is het nog lang niet'.962 

Dezee vooronderstellingen leiden tot een schema voor staatkundige hervormingen, dat uitgaat van 

grooterr zelfstandigheid der Indische organen tegenover Nederland, verder versterking van den invloed 
derr vertegenwoordiging in Indie, maar met een sterke, min of meer zelfstandige Regeering, die niet 
ondergeschiktt zal zijn aan die vertegenwoordiging.963 

Nuu kan niet worden gesteld dat deze uitgangspunten werkelijk nieuw zijn, uitgangspunten van gelijke 

strekkingg hebben ten grondslag gelegen aan de grondwetsherziening van 1922. Dit heeft gevolgen voor 

dee inhoud van het schema, dat vooral oude wijn in nieuwe zakken is. 

Zoo bepaalt het schema dat de Indische organen zoveel mogelijk de eigen Indische aangelegenheden 

moetenn regelen, overeenkomstig de in 1922 gewekte verwachtingen, en dat de gouverneur-generaal 

voorr de uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk blijft aan de kroon. Verder bepaalt het dat de macht 

enn de functie van de volksvertegenwoordiging in Nederlands-Indië weinig zal verschillen van de macht 

enn de functie van de huidige Volksraad. Van invoering van een parlementair stelsel is geen sprake, en 

hett vertegenwoordigend lichaam krijgt geen zeggenschap over het door de regering te voeren beleid. 

9599 Zie ook Fasseur (1995), Een koninklijke belofte, p. 233. 
9600 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 655-65 voor de tekst van het schema. 
9611 Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 656. 
9622 Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 656. 
9633 Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 657. 
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Alss in zaken van wetgeving regering en vertegenwoordiging het niet eens worden, zal een conflictenre

gelingg moeten gelden van dezelfde strekking als onder de Indische staatsregeling, waarbij de kroon het 

laatstee woord heeft.964 

Hett schema bevat ook enkele nieuwe elementen, maar die zijn van ondergeschikt belang. Zo wil het 

dee samenstelling van de Indische regering wijzigen: er wordt naast de gouverneur-generaal een regering 

ingesteld,, bestaande uit een vice-president en vier leden. Ter ontlasting van de gouverneur-generaal 

wordtt de regeringsmacht verdeeld over hem en deze regering. De gouverneur-generaal wordt het hoofd 

derr regering.963 Daarnaast wil het schema het vertegenwoordigend lichaam het recht van enquête 

verlenen,, een 'stevige Indonesische meerderheid' geven, en het ledental van het vertegenwoordigend 

lichaamm vergroten tot 'een honderdtal'.966 

All met al komt bovenstaand schema, zo ongeveer het laatste plan vóór de Japanse invasie en 

bezettingg van Nederlands-Indië, niet los van de gebruikelijke vooronderstellingen over Nederlands taak 

inn Nederlands-Indië en heeft het daarom zeer weinig nieuws te bieden. 

c.c. Evaluatie van de houding van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheid 

Hierbovenn is gebleken dat de overheden in Nederland en in Nederlands-Indië negatief hebben gerea

geerdd op voorstellen gedaan door Volksraadledenn tot herziening van de regeringsvorm van Nederlands-

Indiëë op centraal niveau en tot herziening van de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië, en 

datt de eigen voorstellen van die overheden weinig om het lijf hebben: ze behelzen vage beloftes voor 

toekomstigetoekomstige veranderingen of betreffen ondergeschikte kwesties. 

Dee motieven die de Nederlandse en Nederlands-Indische overheid geven voor hun houding vormen 

eenn staalkaart van veel van de opvattingen die worden aangehangen in de beide hoofdstromingen van 

hett Nederlandse koloniale denken. Zo zijn de gemeenschappelijke vooronderstellingen van beide 

hoofdstromingenn terug te vinden in het Koninklijk besluit waarin de petitie Soetardjo wordt afgewezen, 

enn in het schema van Enthoven. In het Koninklijk besluit wordt gesteld dat de inheemse bevolking niet 

rijpp is voor een snelle invoering van vérgaand zelfbestuur op democratische grondslag, en zowel in het 

Koninklijkk besluit als in Enthovens schema wordt benadrukt dat de ontwikkeling naar zelfbestuur voor 

Nederlands-Indiëë langs de wegen der geleidelijkheid moet verlopen. 

Eenn opvatting die aansluit bij de eerste hoofdstroming is te vinden in het Koninklijk besluit waarin 

dee petitie Soetardjo wordt afgewezen. In dit besluit wordt verwezen naar de koloniale grondwetsartike

len,, zoals die luiden sinds de grondwetsherziening van 1922, en naar de memorie van toelichting uit 

9644 Zie Van der Wal (1964-1965), deel II, p. 657-61. 
9633 Dit element van het plan vertoont overeenkomst met Van Mook (1932), p. 30-41. Zie ook Locher-Schotten 

(1981),, p. 174. 
966966 Van der Wal (1964-1965), deel U, p. 660. 
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19211 bij de voorstellen tot herziening van de koloniale grondwetsartikelen. Zoals opgemerkt in para-

graaff  5.2.5, passen de koloniale artikelen van de Grondwet van 1922 en de memorie van toelichting 

goedd in het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur. Door er expliciet naar te verwijzen wordt in het 

Koninklijkk besluit in ieder geval enigszins aangesloten bij dit streven. 

Dee motieven voor de houding van de Nederlandse en de Nederlands-Indische overheid geven echter 

meerr blijk van aansluiting bij de tweede hoofdstroming. Zo kan worden gewezen op Welters woorden 

inn de Tweede Kamer in het begin van 1940, waarin hij benadrukt dat moet worden geëerbiedigd wat 

eigenn en specifiek Indisch is in de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië op centraal niveau -

hetgeenn (mede) een vorm van cultuurrelativisme lijk t te impliceren die past bij de tweede stroming. 

Duidelijkerr in de lijn van de tweede hoofdstroming is een opmerking in het rapport van de Commis-

siee Visman, waarin wordt gesteld dat er na de tweede wereldoorlog een Koninkrijk der Nederlanden zal 

zijnn waarvan Nederlands-Indië deel uitmaakt, en dat een geestelijke en materiële belangengemeenschap 

zall  zijn. Het is een opmerking waarin De Kat Angelino's syntheseleer en de Rijkseenheidsleer door-

klinken.. De Rijkseenheidsleer is expliciet aanwezig in het streven van de Nederlandse en Nederlands-

Indischee overheid naar een rijksconferentie: in toelichtingen op dit streven wordt het behoud van het 

'Rijksverband'' stelselmatig benadrukt. 

Tenn slotte kan worden gewezen op het Koninklijk besluit waarin de petitie Soetardjo wordt afgewe-

zen.. Eén van de redenen die in dit besluit worden gegeven voor de afwijzing luidt dat de Nederlandse 

regeringg voorlopig groter belang hecht aan opleiding van de inheemse bevolking tot deelname van 

autonomiee (zelfbestuur) op decentraal niveau. Het is een reden die aansluit bij Colijns streven om eerst 

opp decentraal niveau op te leiden tot deelname aan zelfbestuur. 

Concluderendd kan worden gesteld dat de Nederlandse en Nederlands-Indische overheden bij de 

afwijzingg van voorstellen vanuit de Volksraad en bij het doen van eigen voorstellen vooral gebruikma-

kenn van vooronderstellingen die gemeenschappelijk zijn aan beide hoofdstromingen in het Nederlandse 

kolonialee denken van de jaren twintig en dertig en van vooronderstellingen die eigen zijn aan de tweede 

hoofdstroming.. De meest typerende aspecten van de eerste hoofdstroming in het Nederlandse koloniale 

denkenn van de jaren twintig en dertig, die bestaat uit schrijvers die het klassiek-ethische streven naar 

zelfbestuurr accepteren, en uit cultuurrelativistische schrijvers als Van Vollenhoven en Haga, spelen 

nauwelijkss een rol. 

Dee houding van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheden in de jaren 1936-1942 illustreert 

zoo dat het Nederlandse koloniale beleid op staatkundig terrein in de jaren vanaf 1925 steeds sterker is 

beïnvloedd door de 'conservatieve*  hoofdstroming in het Nederlandse koloniale denken van de jaren 

twintigg en dertig. Dit maakt de afwijzingen van voorstellen vanuit de Volksraad ook verklaarbaar: de 

Nederlandsee en Nederlands-Indische overheid zijn niet bereid tot tegemoetkoming aan wensen van 

inheemsee leden van de Volksraad tot herziening van de centrale regeringsvorm van Nederlands-Indië en 
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vann de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië omdat dit niet past in het koloniale project 

zoalss zij zich dat voorstellen onder invloed van de 'conservatieve' hoofdstroming in het Nederlandse 

kolonialee denken. 

5.44 Enkele afsluitende opmerkingen 

Inn het onderstaande zal in beknopte bewoordingen en in tabelvorm een overzicht worden gegeven van 

hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden inzake de inwendige aangelegenheden van 

Nederlands-Indiê-- dat is gebaseerd op de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling, en van de 

mett dit stelsel nauw samenhangende verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de kroon, de gouverneur-

generaall  en de Volksraad (5.4.1). Vervolgens zal in het kort een overzicht worden gegeven van de 

voorstellenn tot verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden en van de 

ontwikkelingenn in het Nederlandse koloniale denken over zelfbestuur (5.4.2). 

5.4.11 Verdeling en verhouding 

a.a. Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

Hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden inzake de inwendige aangelegenheden van 

Nederlands-Indiëë ziet er in de periode 1927-1942 in beknopte vorm als volgt uit: 

1.. Het stelsel is gebaseerd op de Grondwet van 1922 en de Indische staatsregeling uit 1925. 

2.. Het stelsel kent vier regelgevers inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië: de 

wetgevendee macht, de kroon, de gouverneur-generaal in overeenstemming met de Volksraad, en de 

gouverneur-generaal.. Hun bevoegdheid steunt op artikel 61 Gw 1922, en wordt uitgewerkt in de 

artikelenn 81 en 82 IS. 

3.. De wetgevende macht maakt regelgeving in de vorm van wetten, de kroon maakt regelgeving in de 

vormm van algemene maatregelen van bestuur, de gouverneur-generaal in overeenstemming met de 

Volksraadd maakt regelgeving in de vorm van ordonnanties, de gouverneur-generaal maakt regelge-

vingg in de vorm van regeringsverordeningen. 

4.. Bij het vaststellen van ordonnanties is de gouverneur-generaal verplicht tot samenwerking met de 

Volksraad.. De rol voor de Volksraad in die samenwerking kan het best worden getypeerd als het 

gevenn van een bindend advies. 

5.. De in punt 3 gegeven volgorde is ook een rangorde. De wetgevende macht is de hoogste regelgever 

voorr Nederlands-Indië, in aflopende volgorde gevolgd door de kroon, de gouverneur-generaal in 

overeenstemmingg met de Volksraad en de gouverneur-generaal alleen. In beginsel kunnen verorde-

ningenn van lagere regelgevers die van hogere regelgevers niet opzij zetten. Wel bestaan er op dit 

beginsell  uitzonderingen (zoals onder meer te vinden in Overgangsbepaling II IS). 

6.. Inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië is de gouverneur-generaal in overeen-
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stemmingg met de Volksraad - oftewel de ordonnantiegever - de normale wetgever voor Nederlands-

Indië.. Regelingen inzake deze aangelegenheden worden namelijk in principe aan de ordonnantiege-

verr overgelaten. Weliswaar mag de wetgevende macht deze aangelegenheden regelen als de behoef-

tee daaraan bestaat, maar deze regelgever dient zich - gezien de term 'overgelaten' en de bedoeling 

vann de grondwetgever van 1922 - bij het aannemen van deze behoefte terughoudend op te stellen. 

Dee kroon heeft regelgevende bevoegdheden inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-

Indiè**  als deze bevoegdheden hem bij wet expliciet zijn voorbehouden. De gouverneur-generaal 

alleenn ten slotte heeft - als het gaat om vaststellen van regeringsverordeningen - slechts een onzelf-

standigee regelgevende bevoegdheid. 

7.. In lij n met het voorgaande is het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden van de 

Grondwett van 1922 en de Indische staatsregeling tamelijk 'gesloten': het opdragen van de regeling 

vann een bepaalde inwendige aangelegenheid aan een specifieke regelgever is in dit stelsel eerder 

regell  dan uitzondering. En zoals op grond van het voorgaande viel te verwachten, is de ordonnantie-

geverr de regelgever waaraan in de Indische staatsregeling de meeste opdrachten tot regeling worden 

gegeven.. Wel komt het regelmatig voor dat in ordonnanties nadere regelgeving wordt opgedragen 

aann de gouverneur-generaal alleen. 

8.. In de praktijk is de meeste regelgeving inzake de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië 

dann ook gemaakt door de ordonnantiegever en door de gouverneur-generaal alleen. De kroon en de 

wetgevendee macht hebben relatief weinig regelingen voor Nederlands-Indië vastgesteld. 

9.. De kroon en de Staten-Generaal hebben op grond van het parlementaire stelsel wel een vrij grote 

invloedd op de regelgevende activiteiten van de regelgevers in Nederlands-Indië. 

Inn tabelvorm ziet het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië er op 

hoofdlijnenn als volgt uit: 

wetgevendee macht wet regeling van de staatsinrichting van Nederlands-Indië; 
regelingg van andere onderwerpen, zodra de behoefte daaraan 
blijktt te bestaan 

kroonn amvb regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde geval-
len,, de inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië 
betreffende,, voor zover bij de wet de bevoegdheid tot rege-
lingg ervan aan de kroon is voorbehouden 

gouverneur-generaall  ordonnantie regeling van onderwerpen, de inwendige aangelegenheden 
++ Volksraad van Nederlands-Indië betreffende, tenzij de wet die zelf re-

geltt of aan zich voorbehoudt, of aan de kroon of aan de 
gouverneur-generaall  alleen ter regeling opdraagt; 
[regelingg van andere onderwerpen, waarvan de regeling op 
grondd van een wet of een amvb bij ordonnantie moet 
gebeuren] ] 
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gouverneur-generaal l regeringsverordening regeringsverordening regelingenn tot uitvoering van wetten, amvb en ordonnanties, 
voorr zover die uitvoering daarbij aan de gouverneur-generaal 
iss opgedragen 

b.b. De verhoudingen tussen de wetgevende macht, de kroon, de gouverneur-generaal en de Volksraad 

Dee opmerking onder punt negen hierboven gaat eigenlijk al over de verhoudingen tussen de verschil

lendee regelgevers voor Nederlands-Indtè. In het kort zien deze verhoudingen er als volgt uit: 

1.. De gouverneur-generaal is vrijblijvend verantwoordelijk aan de Volksraad, zoals volgt uit artikel 69 

IS.. Dit betekent dat de gouverneur-generaal rekenschap moet afleggen aan de Volksraad van zijn 

regeringsdadenn als de Volksraad dit wenst. Aan het afleggen van rekenschap zijn geen gevolgen 

verbonden:: de Volksraad kan de gouverneur-generaal niet dwingen om zijn beleid te wijzigen en 

kann hem ook niet tot aftreden dwingen. 

2.. De gouverneur-generaal is ambtelijk verantwoordelijk aan de kroon, zoals blijkt in artikel 1 IS. Dit 

betekentt dat de gouverneur-generaal rekenschap moet afleggen aan de kroon van zijn regeringsda

denn telkens wanneer de kroon dit wenst en dat de kroon de regeringsdaden van de gouverneur-

generaall kan goed- of afkeuren. Aan het afleggen van deze rekenschap kunnen gevolgen zijn 

verbonden:: de kroon kan de gouverneur-generaal ontslaan. 

3.. De minister van koloniën is politiek verantwoordelijk aan de Staten-Generaal voor de regeringsda

denn van de kroon, voor zijn eigen regeringsdaden, en voor de regeringsdaden van de gouverneur-

generaal,, voor zover deze laatste door de kroon zijn goedgekeurd of tenminste niet afgekeurd. Als 

dee Staten-Generaal, met name de Tweede Kamer, regeringsdaden van de kroon (of van de minister) 

afkeuren,, kan dit op basis van de vertrouwensregel leiden tot het aftreden van de minister. . 

4.. De Volksraad heeft door het ontbreken van sancties niet de mogelijkheid om op eigen kracht de 

regeringsdadenn van de gouverneur-generaal te beïnvloeden. Of de gouverneur-generaal wensen van 

dee Volksraad honoreert, hangt af van de goede wil van de gouverneur-generaal (en van de kroon en 

dee Staten-Generaal). 

5.. De kroon heeft door de vorm die de ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal 

aanneemtt in de Indische staatsregeling de mogelijkheid de regeringsdaden van die laatste diepgaand 

tee beïnvloeden. De kroon mag de gouverneur-generaal namelijk aanwijzingen - een eufemistische 

termm voor bevelen - geven inzake diens regeringsdaden. 

6.. De kroon is door de politieke verantwoordelijkheid van de minister van koloniën bijna verplicht de 

regeringsdadenn van de gouverneur-generaal diepgaand te beïnvloeden. De minister is ook voor die 

regeringsdadenn verantwoordelijk en de Staten-Generaal kijken over zijn schouder mee. De Staten-

Generaall hebben door de omvang van de politieke verantwoordelijkheid niet alleen op directe wijze 

invloedd op de regeringsdaden van de kroon en van de minister, maar ook op indirecte wijze invloed 

opp de regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Indien de Staten-Generaal, met name de Tweede 
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Kamer,, de regeringsdaden van de gouverneur-generaal afkeuren, kan dit leiden tot het ontslag van 

dee gouverneur-generaal. 

7.. De ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en de politieke verantwoordelijk-

heidd van de minister van koloniën zorgen ervoor dat er niet of nauwelijks sprake is van een zelf-

standigee positie voor de gouverneur-generaal. 

Inn tabelvorm zien de belangrijkste aspecten van de verhouding tussen de wetgevende macht, de kroon, 

dee gouverneur-generaal en de Volksraad er als volgt uit: 

dee gouverneur-generaal 
iss vrijblijvend 
verantwoordelijkk aan de 
Volksraad d 

dee gouverneur-generaal 
iss ambtelijk verantwoor-
delijkk aan de kroon 

dee minister van koloniën 
iss politiek verantwoorde-
lij kk aan de Staten-Gene-
raal l 

dee gouverneur-generaal 
moett rekenschap afleg-
genn aan de Volksraad 
voorr zijn regeringsdaden 

dee gouverneur-generaal 
moett rekenschap afleg-
genn aan de kroon voor 
zijnn regeringsdaden; de 
kroonn mag hem aanwij-
zingenn geven 

dee minister van koloniën 
moett rekenschap afleg-
genn aan de Staten-Gene-
raall  voor regeringsdaden 
vann de kroon, van de 
ministerr en van de 
gouverneur-generaal l 

geen n 

ontslagg van de 
gouverneur-generaal l 
doorr de kroon 

dee Staten-Generaal kun-
nenn zowel de minister als 
dee gouverneur-generaal 
dwingenn tot aftreden 

afhankelijkk van de 
gouverneur-generaall  (en 
eventueell  van organen in 
Nederland) ) 

inperkingg van de zelf-
standigheidd van de 
gouverneur-generaal:: de 
kroonn kan bemvloeden 

verderee inperking van de 
zelfstandigheidd van de 
gouverneur-generaal:: de 
Staten-Generaall  kunnen 
viaa de kroon bemvloeden 

5.4.22 Voorstellen tot veranderingen in het stelsel en ontwikkelingen in het koloniale denken 

Overr deze voorstellen en ontwikkelingen kan in het kort het volgende worden opgemerkt: 

1.. Gedurende de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn verschillende voorstellen gedaan tot veran-

deringg van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Een 

groepp daarvan wil verandering in het Nederlandse deel van het stelsel, een andere groep wil veran-

deringg in het Nederlands-Indische deel van het stelsel. 

2.. De eerste groep bestaat uit twee soorten voorstellen: voorstellen om in Nederland een Raad voor 

Overzeee in te stellen en voorstellen om vertegenwoordigers van Nederlands-Indië op te nemen in de 

Staten-Generaal.. Geen van deze voorstellen is in praktijk gebracht. 

3.. De tweede groep voorstellen is omvangrijker, en in belangrijke mate beïnvloed door ontwikkelingen 

uii  het Nederlandse koloniale denken over zelfbestuur. Deze ontwikkelingen komen erop neer dat het 
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klassiek-ethischee streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model mede voor en 

doorr de inheemse bevolking, terrein verliest aan alternatieve opvattingen over zelfbestuur voor 

Nederlands-Indië. . 

4.. De belangrijkste drie alternatieve opvattingen zijn de volgende: er moet niet zonder meer gestreefd 

wordenn naar zelfbestuur naar westers model - het cultuurrelativisme; de relatie tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë moet koste wat kost behouden blijven, en in die relatie moet Nederland een 

leidendee rol spelen - de Rijkseenheidsleer; de opleiding van de inheemse bevolking tot medewerking 

aann zelfbestuur voor Nederlands-Indië moet zich in de eerste plaats afspelen op decentraal niveau en 

niett op het centrale niveau van de Volksraad. Inzake de eerste opvatting, het cultuurrelativisme, 

moett worden onderscheiden tussen een schrijver als Van Vollenhoven, die in beperkte mate afstand 

neemtt van het klassiek-ethische streven, en een schrijver als De Kat Angelino, die in veel sterkere 

matee afstand neemt van het klassiek-ethische streven. 

5.. De alternatieve opvattingen vallen niet strikt van elkaar te scheiden; schrijvers die deze opvattingen 

vertegenwoordigenn hangen vaak tegelijkertijd meer dan één opvatting aan. Zo zijn verschillende 

cultuurrelativistenn ook aanhangers van de Rijkseenheidsleer (en omgekeerd), en stellen aanhangers 

vann het cultuurrelativisme en van de Rijkseenheidsleer ook dat opleiding op decentraal niveau moet 

voorafgaann aan opleiding op centraal niveau. 

6.. Dit alles leidt in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw tot twee hoofdstromingen in het 

Nederlandsee koloniale denken: een 'progressieve' stroming die bestaat uit schrijvers die de uitgangs-

puntenn van het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur accepteren en uit cultuurrelativistische 

schrijverss als Van Vollenhoven; en een 'conservatieve' stroming die bestaat uit cultuurrelativistische 

schrijverss als De Kat Angelino, aanhangers van de Rijkseenheidsleer, en Colijn en consorten. 

7.. De eerste stroming streeft naar een opleiding van de inheemse bevolking tot actieve medewerking 

aann zelfbestuur op centraal niveau, en wil dit zelfbestuur op centraal niveau in belangrijke mate 

baserenn op westers-democratische modellen; daarnaast wenst men een zelfbestuur waarbij Neder-

landd en Nederlands-Indië zoveel mogelijk optreden als gelijkwaardige partners, en sluiten sommige 

schrijverss niet uit dat het zelfbestuur op termijn zal uitmonden in onafhankelijkheid. Veel vertegen-

woordigerss van de tweede stroming streven naar een opleiding van de inheemse bevolking tot 

actievee medewerking aan zelfbestuur op decentraal niveau, en pas daarna op centraal niveau; 

daarnaastt menen vele vertegenwoordigers van deze stroming dat het zelfbestuur niet noodzakelijk 

westers-democratischee vormen hoeft aan te nemen; en ten slotte wensen bijna alle vertegenwoordi-

gerss van deze stroming het behoud van een nauwe relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië en 

gaann ze ervan uit dat Nederland in deze relatie de leidende rol zal hebben. 

8.. Enkele schrijvers daargelaten, delen de vertegenwoordigers van beide stromingen twee vooronder-

stellingen,, die al te vinden zijn in het klassiek-ethische streven naar zelfbestuur: ze willen de 
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opleidingg tot zelfbestuur laten verlopen langs de wegen der geleidelijkheid, en geloven dat de 

inheemsee bevolking voorlopig nog ongeschikt is om een actieve rol te spelen in het zelfbestuur voor 

Nederlands-Indië.. Dit impliceert dat beide stromingen geneigd zullen zijn eerder over, dan met de 

inheemsee bevolking te praten: wie niet rijp is, kan niet meepraten over zijn eigen lot en toekomst. 

Dezee neiging verleent het Nederlandse koloniale debat autistische trekjes - al moet wel worden 

gezegdd dat de neiging in de tweede hoofdstroming sterker is ontwikkeld dan in de eerste. Daarnaast 

impliceertt het dat de inheemse samenleving van de eerste stroming iets hogere verwachtingen mag 

koesterenn dan van de tweede, maar dat deze hogere verwachtingen vooral betrekking hebben op 

langetermijnkwestiess als de totale duur van de opleiding en de verhouding tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë na afloop van de opleiding. Op korte termijn stellen geen van beide stromingen 

vérgaandevérgaande veranderingen inzake de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië in het vooruit-

zicht;; er moet eerst verder worden opgeleid. Hoogstens kan van vertegenwoordigers van de eerste 

hoofdstromingg een welwillender houding verwacht worden jegens staatkundige wensen die passen 

inn een geleidelijke opleiding tot zelfbestuur op centraal niveau - zoals een beperkte uitbreiding van 

bevoegdhedenn van de Volksraad. Vertegenwoordigers van de tweede hoofdstroming zullen - zo valt 

tee verwachten - zulke wensen afwijzen, omdat eerst op decentraal niveau moet worden opgeleid. 

9.. In het Nederlandse koloniale staatkundige beleid krijgt de 'conservatieve' hoofdstroming vanaf 

ongeveerr 1925 de overhand, waardoor de ethische politiek op staatkundig terrein wordt verdrongen 

alss leidend beleidsbeginsel, en plaatsmaakt voor een 'post-ethische politiek'. Dit heeft gevolgen 

voorr de overheidsreactie op voorstellen tot herziening van (het Nederlands-Indische deel van) het 

stelsell  van verdeling van regelgevende bevoegdheden op centraal niveau die in de tweede helft van 

dee jaren dertig door Volksraadleden worden gedaan, en voor de voorstellen terzake van de overheid. 

Dee voorstellen van de Volksraadleden worden alle verworpen, de overheidsvoorstellen hebben 

weinigg om het lijf . De Nederlandse en Nederlands-Indische overheid zijn niet bereid tot enige 

tegemoetkomingg aan wensen van de Volksraad (en aan radicalere wensen van de nationalistische 

beweging)) omdat dit niet past in het koloniale project zoals zij zich dat voornamelijk onder invloed 

vann de 'conservatieve' hoofdstroming voorstellen. 
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Conclusie e 

Inn de vijf voorgaande hoofdstukken is ingegaan op een centraal aspect van het staatsrecht voor Neder

landss Oost-Indië, de stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië 

inn de jaren 1602-1942; op opvattingen van Nederlandse bestuurders, politici en staatsrechtsgeleerden in 

diee jaren over de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië; en op de samenhang tussen 

dee stelsels en de opvattingen. De jaren 1602-1942 zijn onderverdeeld in vijf periodes: per hoofdstuk is 

éénn periode behandeld. Elk hoofdstuk is afgesloten met een korte concluderende paragraaf met daarin 

eenn weergave in hoofdlijnen van stelsels en opvattingen van de desbetreffende periode. 

Inn het onderstaande zal niet meer over de afzonderlijke periodes worden gesproken: de slotparagra

fenn van de verschillende hoofdstukken bieden voor deze periodes afdoende conclusies. Hieronder zal 

wordenn ingegaan op de ontwikkelingsgang van de stelsels en de opvattingen door de jaren en periodes 

heen.. Meer in het bijzonder zal worden aangegeven in hoeverre er sprake is geweest van continuïteit of 

vann breuken in die ontwikkeling. 

DeDe stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië 

Tott op zekere hoogte is er hier sprake van continuïteit. Deze betreft twee ambten en één beginsel. De 

ambtenn gouverneur-generaal en raad van Indië worden al aan het begin van de VOC-periode in het 

levenn geroepen, en bestaan nog steeds in 1942. In het staatsrecht voor Nederlands Oost-Indië is vooral 

dee rol van de gouverneur-generaal altijd een belangrijke gebleven. Daarnaast is er het beginsel dat 

regelingenn die de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië vastleggen 

doorr Nederlandse regelgevers worden gemaakt, en dat die regelingen de Indische regering tot een 

aanvullendee regelgever maken die ondergeschikt is aan organen in Nederland. Dit beginsel - dat 

overigenss lange tijd maar moeilijk in praktijk kon worden gebracht door de slechte verbindingen tussen 

Nederlandd en Nederlands Oost-Indië - is tot 1942 gehandhaafd, al zijn er in de laatste decennia vóór 

19422 wel voorzichtig vraagtekens gezet bij de handhaving ervan in de toekomst. 

Daarnaastt zijn er echter enkele breuklijnen, die duidelijk te dateren zijn. De eerste duidelijke breuk 

iss het jaar 1795. Was er daarvoor geen sprake van een van tevoren doordacht stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië, vanaf dat jaar worden dergelijke stelsels van 

tevorenn geconstrueerd. De jaren 1795-1816 zijn vervolgens in hoge mate een fase van experimenteren. 

Err worden voortdurend nieuwe stelsels ontwikkeld, waarbij slechts vaststaat dat regelgeving voor 

Nederlandss Oost-Indië niet langer door een handelsmaatschappij, maar alleen door overheidsorganen 

wordtt vastgesteld. De verdeling van regelgevende bevoegdheden over deze organen verschilt per 

stelsel,, en geen van de stelsels functioneert gedurende langere tijd in de praktijk. 
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Hett jaar 1816 vormt een tweede breuk, zij het een minder radicale dan die van het jaar 1795. Voor 

hett eerst is er een van tevoren doordacht stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden dat 

gedurendee een langere periode in de praktijk wordt gebracht en blijkt te functioneren. Het is, net als de 

stelselss die aan het eind van het overgangstijdperk zijn ontwikkeld, een autocratisch stelsel. Dit stelsel 

legtt namelijk alle regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdheden bij één orgaan, de Koning. De Koning 

kann zijn bevoegdheden naar eigen goeddunken uitoefenen, overdragen en weer tot zich nemen. Dat er 

sprakee is van vijf Regeringsreglementen in ruim twintig jaar moge de indruk wekken dat er sprake is 

vann een nogal wispelturig autocratisch heerser, waar het betreft het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden is die indruk minder juist. Aan het stelsel wordt vrij strak de hand gehouden, en 

dee Regeringsreglementen tonen inzake het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden een 

duidelijkee continuïteit. Als er al sprake is van een ontwikkeling, dan is dit er een waarin de Koning, 

daarinn bijgestaan door zijn minister van koloniën, probeert om de regelgever in Nederlands-Indië 

minderr vrijheid te laten en aldus het zojuist onderscheiden beginsel van ondergeschiktheid van deze 

regelgeverr in praktijk te brengen. 

Hett jaar 1848 vormt een volgende breuk. Vanaf dit jaar en tot het eind van de in dit boek behandel-

dee periode kan men niet langer spreken van een autocratisch stelsel. Er is een zekere mate van machten-

scheiding,, en een medewetgevende en controlerende volksvertegenwoordiging. Hierbij moet worden 

bedachtt dat dit stelsel pas rond 1870 naar behoren begint te functioneren. Bovendien moet worden 

bedachtt dat dit constitutionalistische stelsel, waarbij regelgevende bevoegdheden over meer organen 

zijnn verdeeld, waarvan er niet één de hoogste macht heeft, zich beperkt tot Nederlandse organen in 

Nederlandd of in Nederlands-Indië. 

Hett jaar 1848 is in staatsrechtelijk opzicht eigenlijk het laatste duidelijke breukjaar. Er worden vanaf 

hett eind van de negentiende eeuw wel pogingen ondernomen om bij de spreiding van macht ook de 

(inheemse)) bevolking van Nederlands-Indië te betrekken, maar dit leidt tot 1942 niet tot tastbare 

resultaten.. De Volksraad - in deze het meest relevante orgaan - krijgt weliswaar onder de Grondwet van 

19222 en de Indische staatsregeling enkele bevoegdheden, maar deze zijn niet van dien aard dat er 

sprakee is van een echte wijziging in het stelsel zoals dat in 1848 in het leven is geroepen. 

NederlandseNederlandse opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië 

Dezee kwestie betreft twee samenhangende vraagstukken: de verhouding tussen beide gebieden, en de 

taakk die Nederland heeft jegens de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. Inzake beide vraagstuk-

kenn is er geen sprake van continuïteit in die zin dat er constanten zijn die de gehele periode 1602-1942 

hunn gelding onverkort behouden. Tijdens de VOC-periode wordt er over de verhouding tussen beide 

gebiedenn en over de Nederlandse taak jegens de inheemse bevolking niet systematisch nagedacht: de in 

dee Indonesische archipel verworven gebieden worden per definitie gezien als wingewest, en zorg over 
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hett lot van de inheemse bevolking is er niet of nauwelijks. Een dergelijk systematisch denken komt pas 

opp in het overgangstijdperk, dat daarmee kan worden gezien als eerste breuklijn. 

Inn de periode 1795-1816 gebeuren er twee dingen. Ten eerste wordt rond 1800 met de opheffing van 

dee VOC ondubbelzinnig duidelijk dat Nederlands Oost-Indië voortaan staatsbezitting is. Ten tweede is 

err het rapport van 1803 dat een combinatie van opvattingen in het leven roept die lange tijd zal stand-

houdenn als min of meer officieel beleidsbeginsel: de al onder de VOC bestaande opvatting dat Neder-

landss Oost-Indie' een wingewest is, wordt verbonden met de opvatting dat Nederland moet zorgen voor 

hett welzijn en de welvaart van de inheemse bevolking. Zo zijn er in de overgangsperiode dus beginsel-

verklaringenn over beide zojuist genoemde vraagstukken. 

Inn de periode 1816-1848 vindt inzake het eerste vraagstuk geen ontwikkeling plaats: Nederlands-

Indiëë wordt gezien als staatsbezitting en wingewest. Met betrekking tot het tweede vraagstuk is er wel 

enigee ontwikkeling. Er ontstaat namelijk een, zij het nog voorzichtige, discussie over de beste manier 

omm het welzijn en de welvaart van de inheemse bevolking te bevorderen. Enerzijds is er het standpunt 

vann de Raad van State, ingenomen in een advies uit 1814, waarin de Raad een zekere verwestersing van 

dee inheemse samenleving bepleit; anderzijds is er het standpunt van gouverneur-generaal Van den 

Bosch,, ingenomen in brieven uit 1831 en in aansluiting op het rapport van 1803, dat de zeden en 

gewoontenn van de inheemse bevolking in stand moeten worden gehouden. Deze discussie zal ongeveer 

honderdd jaar later opnieuw, en dan met veel grotere felheid worden gevoerd. 

Inn de periode 1848-1927 vindt inzake beide vraagstukken een geleidelijke ontwikkeling plaats. Zo 

raaktt de gedachte dat Nederlands-Indië een staatsbezitting is langzaam op de achtergrond: men begint 

Nederlands-Indiëë te zien als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, zij het een aan het rijk in 

Europaa ondergeschikt deel. In het kader daarvan ontstaat het streven naar zelfbestuur naar westers 

modell  voor Nederlands-Indië. Daarnaast worden het feit en de opvatting dat Nederlands-Indië een 

wingewestt is minder benadrukt - al verdwijnt dit feit daarmee natuurlijk niet. Ten slotte wordt op het 

tweedee vraagstuk, de zorg voor de inheemse bevolking, steeds meer de nadruk gelegd. De zorg voor de 

inheemsee bevolking wordt daarbij vrijwel gelijkgesteld aan het verwestersen van die bevolking. De 

culminatiee van deze ontwikkeling ligt in 1901, het jaar waarin de ethische politiek als officieel beleids-

beginsell  wordt geïntroduceerd. Daarmee kan 1901 tot op zekere hoogte worden gezien als een breuk-

jaarr - al is het toch vooral het eindpunt van een ontwikkeling in het Nederlandse koloniale denken die al 

kortt né 1850 is ingezet. 

Onderr invloed van de ethische politiek krijgt het tweede vraagstuk ook een politiek-staatkundige 

component,, en raakt het daardoor nauwer verbonden met het eerste vraagstuk. De gedachte komt op dat 

dee inheemse bevolking moet worden betrokken bij het regeren van Nederlands-Indië. Zoals impliciet 

geblekenn bij het bespreken van de stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden, blijf t het 

inzakee de ontwikkeling van Nederlands-Indië tot een gelijkwaardiger, zelfbesturend deel van het 
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Koninkrijkk en inzake de medewerking van de (inheemse) bevolking bij het regeren van Nederlands-

Indiëë vooral bij vrome wensen. Dit is enerzijds een gevolg van de ethische politiek zelf, die wil ontwik-

kelenn langs de wegen der geleidelijkheid, en anderzijds een gevolg van een verandering in het Neder-

landsee koloniale denken en het Nederlandse koloniale beleid rond 1920. In dit beleid wordt - in de lijn 

vann Van den Bosch, al zal men zich daar waarschijnlijk niet van bewust zijn geweest - weer grotere 

nadrukk gelegd op het in haar eigen waarde laten van de inheemse bevolking. Bovendien is het verander-

dee Nederlandse beleid, dat mede ontstaat door de opkomst van de nationalistische beweging, als gevolg 

vann de activiteiten van die beweging nog voorzichtiger dan de ethische politiek al was. Zoals gezegd 

voltrektt deze ontwikkeling zich rond 1920: er valt hier geen duidelijk omslagpunt aan te geven, en het 

iss waarschijnlijk het beste om de jaren 1918-1927 in deze als omslagperiode te zien. 

Dezee omslagperiode is de laatste breuklijn inzake de Nederlandse opvattingen over de verhouding 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië. Tot 1942 blijf t het zojuist genoemde veranderde Nederlandse 

beleidd van kracht. Benadrukt moet echter wel worden dat dit veranderde beleid geen radicale breuk is 

mett eerder Nederlands beleid inzake en eerder Nederlands denken over de verhouding tussen Neder-

landd en Nederlands-Indie, zoals zich dat vanaf 1803 heeft ontwikkeld. Gesteld kan worden dat Neder-

landsee koloniale denkers en beleidsmakers zich vanaf dat jaar, en vooral vanaf 1850 een project zijn 

gaann aanpraten: de ontwikkeling van het gebiedsdeel Nederlands-Indië en van zijn bevolking. Boven-

dienn had Nederland voor zichzelf uitgemaakt dat het zelf het beste wist hoe die ontwikkeling moest 

wordenn voltrokken. 

Menn krijgt in ieder geval de indruk dat onvoorziene of niet controleerbare ontwikkelingen, zoals de 

opkomstt van de nationalistische beweging, als lastige hindernissen werden gezien voor het project dat 

Nederlandd had te voltooien. En met de mogelijkheid dat een ander land, in casu Japan, het hele project 

zouu kunnen verstoren, lijk t al helemaal geen rekening te zijn gehouden. In dit licht is het aannemelijk 

datt de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring van 

177 augustus 1945 voor Nederlandse koloniale denkers en beleidsmakers een enorme teleurstelling en 

eenn bijna persoonlijke belediging zijn geweest. 
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Summary y 

Thiss research deals with a central aspect of constitutional law for the Dutch East Indies, viz the division 

off the competence to issue rules; with opinions of Dutch administrators, politicians and scholars of 

constitutionall law on the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies; and with the 

connectionn between this division and these opinions. The research therefore deals with aspects of 

coloniall history, more specifically with colonial history of law and colonial history of ideas, with 

respectt to the Dutch East Indies. 

Betweenn 1602 and 1942 different systems of division of the competence to issue rules have been 

developed,, partly on the basis of the aforementioned opinions of Dutch administrators, politicians and 

scholarss of constitutional law. These systems and the opinions that partly underlie them will be 

describedd and analysed. With this is also intended to gain insight into the evolution of the systems and 

opinions;; especially into the degree to which there has been continuity in this evolution. 

Systems,Systems, opinions and their connection 

Inn order to describe and analyse the systems of division of the competence to issue rules and the 

opinionss mat partly underlie them the years from 1602 to 1942 have been divided into five periods: 

1.1602-1795,, the period of the Dutch East India Company; 

2.1795-1816,, a transitional period; 

3.1816-1848,, a period of autocracy; 

4.. 1848-1927, a first period of constitutionalism; 

5.1927-1942,, a second period of constitutionalism. 

Too each of these periods a chapter has been dedicated. 

Thee period of the Dutch East India Company (1602-1795) is discussed in the first chapter. In this 

periodd the Netherlands were a confederation: the Dutch Republic. The most important organ of the 

confederationn were the States General. The States General dealt with external affairs. Among those 

affairss fell the supervision of the Dutch East India Company. This Company, established in 1602, 

tradedd to the Indonesian archipelago, and was also invested with public authority over the areas it took 

possessionn of as part of its trade activity. 

Inn the period of the Dutch East India Company there existed a rather vaguely formulated and only to 

aa limited extent thought-out system of division of the competence to issue rules for the areas in the 

Indonesiann archipelago which were under Dutch rule. In this system the States General had the highest 

competencee to issue rules for the Dutch East Indies. The 'Heren XVII', the board of directors of the 
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Dutchh East India Company, had supplementary competence to issue rules and were responsible to the 

Statess General. Finally there was the Indian government, an organ of the Dutch East Indian Company, 

consistingg of a governor-general and a Council for the Dutch East Indies. The Indian government had 

competencee to issue rules, which it practised in subordination to the 'Heren XVIF. 

Inn practice the system functioned inadequately. The States General hardly used their competence. 

Becausee of this both in the Dutch Republic and in the Dutch East Indies organs of the Dutch East 

Indiess Company soon started working on their own initiative. The Indian government for instance 

enactedd the major part of the rules for the Dutch East Indies, and practised its competence to issue rules 

largelyy autonomously because of the bad connection between the Dutch Republic and the Dutch East 

Indies. . 

Thee transitional period (1795-1816) is discussed in the second chapter. The year 1795 saw the end of 

thee Dutch Republic. The Batavian Republic (1795-1806) was set up, followed by the Kingdom of 

Hollandd (1806-1810), the annexation by France (1810-1813), the United Netherlands (1813-1815) and 

thee Kingdom of the Netherlands (from 1815). From 1795 onwards the Dutch East Indian Company was 

graduallyy dismantled in the Netherlands, leading to the liquidation of the Company in 1800. In the 

Indonesiann archipelago Company-rule was de facto continued until 1808. This rule was followed by the 

periodss of government of governors-general Daendels (1808-1811) and Janssens (1811) and by the 

Britishh interim rule (1811-1816). In the year 1816 the areas the British had occupied in the Indonesian 

archipelagoo were transferred to the Kingdom of the Netherlands. 

Al ll  in all the transitional period saw continually changing constitutional states of affairs. As a 

consequencee many systems for the division of the competence to issue rules for the Dutch East Indies 

weree developed, none of which functioned during a longer period of time. Nevertheless the transitional 

periodd was of great importance for the development of constitutional law for the Dutch East Indies. In 

thiss period well thought-out systems for the division of the competence to issue rules for the Dutch East 

Indiess were developed for the first time, and it was unequivocally declared that Dutch possessions in 

thee Indonesian archipelago were state-owned property, to be managed by constitutional bodies. From 

noww on commercial enterprises, like the Dutch East India Company, were no longer allowed to play a 

partt in the management. 

Thee transitional period was also important for another reason. In this period people started thinking 

seriouslyy about the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies. Overseas territories 

weree still seen first and foremost as possessions seized for the benefit for the mother country, but for the 

firstfirst time people started giving attention to the well-being of the indigenous population. The latter 

happenedd especially from 1803 onwards: in 1803 a report was published that explicitely stated that 

Dutchh administration had a duty to provide for the indigenous population and should strive for the 
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protectionn of this population. The protection had to lead to greater well-being and greater prosperity for 

thee indigenous population. That benefit for the mother country might be difficult to reconcile with 

attentionn to the well-being of the indigenous population, was hardly realized, if at all. 

Thee period of autocracy (1816-1848) is discussed in the third chapter. From the year 1816 until 1942 

thee Kingdom of the Netherlands held sovereignty over the Dutch East Indies. In the years 1816-1848 

theree was an autocratic system for the Dutch East Indies on the basis of the Dutch Constitution of 1815 

andd the Dutch Constitution of 1840. The competence to issue rules, and the competence to govern in 

general,, rested with one organ, viz the King. The King answered to no one (there was no political 

ministeriall  responsibility for acts of the King in this period) and could turn over and take back his 

competencee as he saw fi t In practice the major part of the rules for the Dutch East Indies was enacted 

byy organs at mat place. The bad connection between the Netherlands and the Dutch East Indies made 

thiss practically unavoidable. Nevertheless in this period, especially from about 1825, it was tried, and 

forr the first time with some success, to keep organs in the Dutch East Indies on a tighter rein. 

Ass regards the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies, in this period the notion 

thatt the Dutch East Indies were there for the benefit for the mother country kept existing side by side 

withh the notion that the Netherlands had a duty to provide for the indigenous population. New for this 

period,, a rudimentary discussion started on the best way to provide for this population. On the one hand 

theree was the point of view of the Council of State, expressed in 1814, that the duty too provide implied 

westernizingg indigenous society to a certain extent. On the other hand there was the point of view of 

governor-generaall  Van den Bosch, expressed in 1831 and following on the above-mentioned report of 

1803,, that the duty to provide implied preserving the customs and traditions of the indigenous 

population.. In later years, especially in the twentieth centrury, this discussion would be resumed time 

andd again, with far-reaching consequences for the constitutional and political development of the Dutch 

Eastt Indies. 

Thee first period of constitutionalism (1848-1927) is discussed in the fourth chapter. In 1848 the Dutch 

Constitutionn was thoroughly revised. The revision had far-reaching consequences for the constitutional 

laww for the Dutch East Indies: the autocracy of the preceding period was replaced by constitutionalism. 

AA certain degree of separation of powers came into being, the representative body got involved in the 

issuingg of rules for the Dutch East Indies, and this body received supervising competence. It did take 

somee time before constitutionalism was fully developed: the introduction of the rule of confidence in 

18688 completed constitutionalism, and only in the last quarter of the nineteenth century did it start to 

functionn satisfactorily. 

Thee foundations for constitutionalism for the Dutch East Indies were laid down in the Constituiton 
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off  1848. They were elaborated in the Government Regulation Act of 1854. Under the system of the 

Constitutionn of 1848 and the Government Regulation Act of 1854 there were three organs with the 

competencee to issue rules: 

•• the legislature (government and parliament), with the competence to issue acts; 

•• the Crown (the King inviolable and the minister responsible), with the competence to issue Royal 

decrees; ; 

•• the governor-general, with the competence to issue ordinances in accordance with the Council for 

thee Dutch East Indies. 

Thiss order was also an order of ranking: the legislature had the highest competence to issue rules for the 

Dutchh East Indies, followed by the Crown and finally by the governor-general. 

Inn addition there were two organs with administrative competence: the Crown and the governor-

general.. Because the constitutional revision of 1848 introduced political ministerial responsability and 

becausee the governor-general was a civil servant subordinate to the Crown, parliament (or the States 

General)) could supervise regulating and administrative competence of both organs. As a consequence 

thee independence of the governor-general was restricted to a considerable extent. It is true that the 

governor-generall still enacted the major part of the rules for the Dutch East Indies, but because of the 

politicall minsterial responsibility and the rule of confidence, he was constantly supervised by the 

Crown,, who could give him orders at all times, and by the States General. The Crown and the States 

Generall could force the governor-general to either change his policy or resign. 

Duringg the first period of constitutionalism more than before consideration was given to the relation 

betweenn the Netherlands and the Dutch East Indies. From 1850 onwards the view that the Dutch East 

Indiess were there for the benefit of the mother country gradually faded into the background (although 

thiss did not alter the fact that the Dutch East Indies were still there for the benefit of the Netherlands). 

Graduallyy people started seeing the Dutch East Indies as part of the Kingdom of the Netherlands, albeit 

aa subordinate part. Following on this the thought occurred that in due course the Dutch East Indies 

oughtought to be given self-government after a western model, in which organs at that place should 

autonomouslyy govern the internal affairs, with as little supervision from the Netherlands as possible. 

Finallyy the view that the Netherlands had to provide for the indigenous population was emphasized 

moree strongly than before. Moreover the latter view got a constitutional and political component: the 

indigenouss population in due course was to play an active part in future self-government after the 

westernn model for the Dutch East Indies. 

Eventuallyy this range of thought led to the ethical policy, which was the leading principle of Dutch 

coloniall politics from the year 1901 until approximately 1920. The ethical policy had four basic 

assumptions: : 

•• the Indian government (viz the governor-general) should be given more autonomy; 
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•• more autonomy requires the creation of a supervising and possibly co-regulating organ for the Dutch 

Eastt Indies, preferably in the form of a representative organ chosen by die population of the area; 

•• the population of the Dutch East Indies, especially the indigenous part of it, is not ready for the 

creationn of a representative organ, and should first be educated to participate in self-government; 

•• the education of the indigenous population will take a long time, and should preferably not lead to 

independencee for the Dutch East Indies. 

Underr the influence of the ethical policy in 1916 the 'Volksraad' (People's Council) was set up. The 

Volksraadd was a representative organ for the Dutch East Indies mat assembled from 1918 onwards, and 

onn which members of the indigenous population also served. The setting up of the Volksraad brought 

noo changes to the existing system of division of the competence to issue rules for the Dutch East Indies. 

Thee Volksraad is best typified as a training institute for the benefit of especially the indigenous 

populationn of the Dutch East Indies. Thus the setting up of the Volksraad was a careful move towards 

self-governmentt after the western model, and towards a system of division of the competence to issue 

ruless for the Dutch East Indies in which the indigenous population also plays a role. 

Thee second period of constitutionalism (1927-1942) is discussed in the fifth chapter. The constitutional 

revisionn of 1922 brought important changes to the colonial articles of the Dutch Constitution. These 

articless had not been revised since 1848. The revision seemed to make a increasing degree of self-

governmentt for the Dutch East Indies possible, but the elaboration of the revised colonial articles of the 

Dutchh Constitution in the Indies9 Polity Act of 1925 was such mat more self-government, and a larger 

rolee for the indigenous population in self-government, remained very difficult to achieve. The 

Constitutionn of 1922 and the Indies' Polity Act introduced some small changes to the system of division 

off the competence to issue rules, but the relation between government bodies in the Netherlands and the 

Dutchh East Indies did not change substantially: the organs in the Netherlands remained the more 

importantt ones. 

Underr the system of the Constitution of 1922 and the Indies' Polity Act there were four organs with 

thee competence to issue rules: 

•• the legislature (government and parliament), with the competence to issue acts; 

•• the Crown (the King inviolable and the minister responsible), with the competence to issue Orders 

inn Council; 

•• the governor-general, with the competence to issue ordinances in accordance with the Volksraad; 

•• the governor-general, with the competence to issue government regulations. 

Thiss order was also an order of ranking: the legislature had the highest competence to issue rules for the 

Dutchh East Indies, followed by the Crown, by the governor-general in accordance with the Volksraad, 

andd finally by the governor-general alone. In issuing ordinances mere was cooperation between the 
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governor-generall  and the Volksraad, but the governor-general was the more important party in the 

cooperation.. The Volksraad gave the governor-general binding advice during the enactment of 

ordonnances,, but the Dutch Indies' Polity Act made it possible for the governor-general to ignore this 

advice,, if the governor-general and the Volksraad had differences of opinion on the desired content of 

ordonnances. . 

Ass before there were two organs with administrative competence: the Crown and the governor-

general.. Because there was political ministerial responsability and because the governor-general was a 

civill  servant subordinate to the Crown, parliament (or the States General) could supervise regulating 

andd administrative competence of both organs. As a consequence the independence of the governor-

generall  was restricted to a considerable extent. It is true that the governor-general either with or without 

thee cooperation of the Volksraad still enacted the major part of the rules for the Dutch East Indies, but 

becausee of the political minsterial responsibility and the rule of confidence, he was supervised by the 

Crown,, who could give him indications (a euphemistic term for orders) at all times, and by the States 

General.. The Crown and the States General could force the governor-general to either change his policy 

orr resign. The Volksraad played a very small part at best in supervising the governor-general. The 

governor-generall  was responsible to the Volksraad, but this responsibility was noncommital: the 

Volksraadd could not force the governor-general to change his policy, nor could it force him to resign. 

Ass regards the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies: the foregoing shows that 

underr the new system there was hardly any increase of self-government and hardly any larger role for 

thee (indigenous) population in self-government, if at all. This lack of development was connected with 

changess that took place from about 1920 in both Dutch colonial thinking and Dutch colonial policy 

concerningg the constitutional and political relation between the Netherlands and the Dutch East Indies. 

Inn Dutch colonial thinking a more conservative movement came into being. Representatives of this 

movementt assumed that the education of the indigenous population, that should lead to participation in 

self-government,, would take much longer than representatives of the ethical policy had expected. They 

alsoo felt that self-government did not necessarily have to take up western and democratic forms, and 

shouldd at least take indigenous customs into consideration. Furthermore they emphasized, to a larger 

extentt than representatives of the ethical policy had done, the preservation of a close relation between 

thee Netherlands and the Dutch East Indies. And finally they took for granted that in this relation the 

leadingg role would rest with the Netherlands. 

Inn Dutch colonial policy the conservative movement gained the upper hand from approximately the 

yearr 1925. As a consequence the ethical policy was pushed aside by a 'post-ethical policy', at least in 

thee sphere of consitutional law and politics. The Dutch Indies' Polity Act for instance came into being 

underr the influence of this post-ethical policy. And proposals to revise the system of division of the 

competencee to issue rules, that were made in the nineteenthirties by indigenous members of the 
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Volksraadd and that were in keeping with die ethical policy, were rejected by the Netherlands under the 

influencee of the post-ethical policy. 

EvolutionEvolution of systems and opinions 

Ass regards the systems of division of the competence to issue rules there is to some extent continuity. 

Thiss continuity concerns two offices and one principle. The office of governor-general and the office of 

memberr of the Council of the Dutch East Indies weree called into being at the beginning of the period of 

thee Dutch East India Company, and still existed in 1942. In constitutional law for the Dutch East Indies 

especiallyy the office of governor-general always remained important. Besides there was the principle 

thatt regulations that lay down the division of the competence to issue rules were made by organs in the 

Netherlands,, and that those regulations gave organs in the Dutch East Indies supplementary 

competence.. This principle, which for a long time was difficult to put into practice because of the bad 

connectionn between the Netherlands and the Dutch East Indies, was maintained until 1942. 

Besidee this continuity there are several clear breaks. The first break can be dated 1795. Before that 

yearr there was a rather vaguely formulated and only to a limited extent thought-out system of division 

off  the competence to issue rules for the Dutch East Indies. From the year 1795 onward systems were 

designedd beforehand. 

Thee second, less radical break can be dated 1816. In that year, for the first time, there was a system 

off  division of the competence to issue rules that was put into practice for a longer period and that 

functioned.. This system was, like the later systems of the transitional period, an autocratic one. 

Thee third break can be dated 1848. From this year onward until 1942 autocracy was replaced by 

constitutionalism.. A certain degree of separation of powers came into being, the representative body got 

involvedd in the issuing of rules for the Dutch East Indies, and this body had supervising competence. Of 

coursee it should be kept in mind that this new system was restricted to Dutch organs in the Netherlands 

andd in the Dutch East Indies. As far as constitutional law is concerned, this third break is the last one. 

Fromm the start of the twentieth century onward there were attempts to actively involve the indigenous 

populationn in constitutionalism, but until 1942 these attempts hardly led to tangible results, if at all. 

Ass regards the opinions on the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies there are two 

closelyy connected problems: the relation between both areas, and the duty the Dutch had towards the 

indigenouss population. Concerning both problems there was hardly any continuity: there were no 

constantss that kept their validity between 1602 and 1942. Nor were there clear breaks in the thinking on 

bothh problems, rather it was a matter of gradual developments. 

Inn the period of the Dutch East India Company there was no systematic thinking on the relation 

betweenn both areas or on the duty the Dutch had towards the indigenous population. The Dutch East 
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Indiess were first and foremost seen as possessions seized for benefit, and there was hardly any concern 

forr the well-being of the indigenous population. 

Inn the transitional period two things happened. Firstly the liquidation of the Dutch East India 

Companyy in 1800 made it clear that the Dutch East Indies were state property. Secondly a long-lasting 

combinationn of ideas came into being: the idea that the Dutch East Indies had been seized for benefit 

wass combined with the idea that the Dutch had a duty towards the indigenous population. 

Inn the period of autocracy there was no development concering the first problem. The Dutch East 

Indiess were still seen as state property seized for benefit. Concerning the second problem there was 

somee development. A discussion was started on the best way to provide for the well-being and 

prosperityy of the indigenous population. 

Inn the first period of constitutionalism there was a gradual development as far as both problems were 

concerned.. The view that the Dutch East Indies were there for the benefit of the mother country faded 

intoo the background, and the thought occurred that in due course the Dutch East Indies ought to be 

givenn self-government after a western model, in which the indigenous population in due course had to 

playy an active part. The culmination of this gradual development lay in the year 1901, when the ethical 

policyy became the leading principle of Dutch colonial politics. 

Ass the discussion of the systems of division of the competence to issue rules has shown, both the 

thoughtt of self-government and the thought of an active part for the indigenous population in this self-

governmentt to a large extent remained wishful thinking. This was mainly the consequence of a change 

inn Dutch colonial thinking from about the year 1920 onward and in Dutch colonial policy from about 

thee year 1925 onward. The change led to the post-ethical policy, which was more cautious than the 

ethicall  policy had been. This change can be regarded as the last of the gradual developments in the 

Dutchh opinions on the relation between the Netherlands and the Dutch East Indies before 1942, the year 

thatt saw the de facto end of the Dutch East Indies. 
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Jakatraa 8,9 
Japann 406,602 
Javaa 5, 7-10, 12, 27, 54, 55, 58, 104, 108-15, 120, 

121,, 129, 147, 158, 160, 163, 173, 175, 198, 
208,, 22M, 253, 254, 279, 280, 288, 337, 344, 
402,, 406,433,437-40, 485, 530, 531, 533, 547, 
571,592,595,597 7 

Java-oorlogg 8, 54,120,121, 147, 198 

Kabinetsrescriptt 330 
Kamerr voor Nederlands-Indie 335, 337, 339-41, 

363,399 9 
Klassiek-ethischh streven 520-4, 528, 529, 542, 543, 

547-50,, 556-8, 564, 568, 570, 578, 579, 593, 
597,600,, 601, 603, 604, 606,616,621 

Kolonialee financiën 124, 126, 142, 148, 153, 154, 
225,229,232,237-9,411 1 

Kolonialee Raad 335, 336, 338, 374, 377-80, 387, 
391-3,399,586 6 

Koningg 123-7, 131-57, 163, 168-71, 173, 176-90, 
193,, 195-209, 211, 212, 214-8, 221-5, 227-37, 

239-42,, 244-8, 250, 251, 259, 263, 264, 266-9, 
272,, 273, 275, 278, 284, 285, 288, 289, 291-7, 
300-2,, 305-9, 315, 317-9, 321-6, 329, 330, 332, 
344,, 346, 367, 411, 413, 414, 426, 455, 465, 
473,, 477, 479, 480, 500, 504, 505, 509, 510, 
544 4 

Koninklijkk besluit, 126, 133, 188, 223-5, 263, 264, 
266,, 267, 274, 277-9, 287-90, 295-8, 303, 306, 
307,, 321, 322, 325, 326, 330, 333, 336, 381, 
383,, 384, 397, 416, 450, 471, 473, 500, 510, 
511,588,607,608,615,616 6 

Koninkrijkk der Nederlanden 54-6, 108, 122, 130, 
137,, 139, 160, 209, 258, 300, 406, 420, 430, 
449,, 454-9, 464-70, 503, 528, 541, 542, 552, 
562,, 563, 579-81, 587, 592, 594, 599, 606, 612, 
613,616 6 

Koninkrijkk Holland 55, 57, 61, 102, 107, 108, 111, 
120,128,132,137,139,159,209 9 

Kroonn 258, 268-76, 281, 287-99, 301-10, 312, 
313,, 316-32, 334, 335, 340, 343, 345, 359-61, 
370,, 371, 374, 376, 379, 384, 386, 388, 390, 
396-9,, 407, 414-20, 422, 423, 425-9, 431, 436, 
442,, 445, 449-52, 454, 460-5, 467, 470-7, 479, 
481,, 482,488,493, 500, 504-11, 515, 517, 518, 
521-3,, 525, 539^*3, 548-50, 582, 584, 586, 587, 
607,610,613-5,617-20 0 

Kroonordonnantiee 205, 281, 325-8, 330, 331, 335, 
450 0 

Landrentestelsell  115 
Landvoogdd 20, 22, 38, 304, 322, 345, 388, 507, 

518,546,552,581 1 
Lokalee raden 277, 377, 379, 380, 384, 392, 437-

40,567 7 
Lombokk 254, 595 
Luitenant-gouverneurr 114, 115, 198,206 
Luitenant-gouverneur-generaall  198, 205, 206, 208, 

209,, 554 

Machtenscheidingg 234,275, 315,399,428 
Madoeraa 121,253,279,280,433,437-40 
Mataramm 9,10,12 
Ministerr van koloniën 120, 121, 124-6, 147, 158, 

171,, 172, 178, 180, 181, 184-9, 200, 207-9, 
215,, 216, 224, 225, 234, 236, 238, 241, 250, 
255,, 258, 260, 261, 267, 271-5, 283, 284, 288, 
306,, 307, 313, 320-5, 331, 333, 336, 337, 
343-5,, 347, 359, 362, 369, 373, 375-7, 379, 
398,, 399, 407,410, 414, 426, 427,448-50, 460, 
461,, 486, 504-10, 513, 514, 516, 519, 523, 525, 
526,, 532, 550, 554, 555, 569, 571, 581, 589, 
593,609,611,612,619,620 0 

Ministerr van koophandel en koloniën 100, 105-7, 
134,, 135 

Ministerr van marine en koloniën 100, 178,200 
Ministerielee aanschrijvingen 195,204 
Ministerraadd 418,419, 579-82,605 
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Molukkenn 8-10, 38, 39,46, 158, 172, 253 
Motiee Keuchenius 275 
Motiee Wiwoho 606, 609, 610 
Motiess Soetardjo 606,610,611 

Nationaal-socialismee 529, 597 
Nationalee fractie 405, 536 
Nationalee Vergadering, 26, 59,61,63-6,68,92, 94 
Nationalismee 401,404,487,585,596 
Nationalistischee beweging 256,257, 393, 395,401, 

403-6,, 528-31, 533, 534, 536, 537, 596, 600, 
606,612,622 2 

Nederlanderschapp 381, 382, 434,435 
Nederlandss onderdaanschap 381, 382,434,435 
Nederlands-Indischee vrijzinnige bond 256 
Negenmannenn 127, 154, 226, 227, 239, 244-8, 

259,, 286,287 
Nieuwee Statuten van Batavia 12, 28-30, 49, 52, 

130,, 164,165 
Neo-ethiekk 538,553 
Non-coöperatiee 404,405, 534-7 

Octrooii  van 1602 7, 15-9, 22, 23, 50, 52, 53, 65, 
66,, 116,140 

Onafhankelijkheidd (voor Nederlands-Indië) 69, 
185,, 343, 353-5, 363-6, 390, 394, 396, 400, 
404,, 405, 521, 534-7, 542, 544, 554, 555, 
557-60,, 563, 568, 578, 580, 584, 590, 600-4, 
606,, 621 

Ondernevengeschiktheidd 580 
Onthoudingspolitiekk 121,122 
Ontmantelingg van de VOC 56, 59, 62,66 
Openn stelsel 269, 281, 286, 291, 293, 300, 301, 

308,309,416,450 0 
Opperbestuurr 121-5, 136, 138-43, 145, 147, 

149-55,, 171, 178, 182, 183, 185, 189, 194, 195, 
206,, 208, 224, 225, 227-34, 236, 240, 241, 243, 
244,, 266, 285, 286, 293-5, 304, 305, 307, 312, 
315,, 316, 323, 328, 344-6, 388, 413, 426, 427, 
481,, 504-8, 578, 584, 595,606 

Opperbestuurr bij uitsluiting 125, 138-40, 142, 143, 
145,, 146, 148, 149, 151, 154, 155, 171, 224, 
225,226,, 230, 232, 235-7,239-41 

Ordonnantiee 129, 222, 270-2, 277, 307, 309, 312, 
316-9,, 321, 325-30, 334, 335, 375, 398, 403, 
414,, 416, 420-4, 430, 432, 434, 435, 437, 
450-2,, 461-3, 471, 473, 475, 477, 479, 482, 
497-9,501,544,546,547,618 8 

Ordonnantiegeverr 416-20,422,426, 429,431,433, 
436,, 443, 452, 453, 460, 462-4, 466, 470, 471, 
473-6,482,503,618 8 

Overgangstijdperkk 54-7, 81, 107, 108, 115-7, 119, 
167,249,250,331 1 

Parindraa 404,405,531,537 
Parlementairr stelsel 260, 278, 361, 431, 514, 517, 

518,, 521, 541, 543, 545-7, 551-3, 557, 592, 

614,618 8 
Parlementarismee 539,551-3,593,598 
Partaii  Komunis Indonesia 257,532 
Partaii  Nasional Indonesia 257,404 
Partielee herziening 445-9 
Partindoo 405 
Patriottenn 58-62, 65, 67, 69, 86, 103,116 
Pendidikann Nasional Indonesia (PNI-Baroe) 405, 

536 6 
Perhimpoenann Indonesia 405, 535 
Petitiee Soetardjo 606-8,615,616 
Plakkaatt van 1609 16,21,22 
Politiekee ministeriele verantwoordelijkheid 186, 

229,, 244, 246, 258, 260, 267, 274, 275, 308, 
320,, 323, 333, 344,414,426, 509, 513, 523 

Politiek-economischee bond 256 
Politiestaatt 251 
Post-ethischee politiek 403, 524 
Preangerr 10, 12,532 
Proevee Oppenheim 537, 548, 568, 569 

Raadd van koloniën 335-7, 370, 525 
Raadd van koophandel en koloniën 135-7, 141, 

158-60,162,164,, 167-70,336 
Raadd van (Nederlands-)Indie 209, 211-5,217-21, 

263,, 264, 268, 270-2, 283, 309, 313-20, 331, 
335,, 337, 367, 368, 371, 373-9, 384, 385, 388, 
390,, 391, 393, 397, 404, 407, 410, 411, 415, 
420-3,, 425, 436, 440, 448, 462, 500, 509, 525, 
541,, 546, 548, 549, 599,609, 611 

Raadd van State 121, 130, 137, 139, 140, 144, 154, 
160-2,, 164, 165, 167-71, 187, 200, 209, 211, 
212,, 217-20,227, 231,234, 244,249,261, 288, 
294,, 296, 297, 300, 330, 418, 419, 425, 459, 
477,, 487, 599 

Raadd voor de overzeese gebieden 588 
Raadd voor de rijkseenheid 588 
Raadd voor overzee 525,620 
Raadplegingg van de Volksraad 386,387 
Raadpensionariss 92,93,95-8,111,118 
Radenn van Indiê 20-2, 24, 26, 27, 29, 32-4, 36-9, 

41,, 42, 45-9, 51, 53, 89, 90, 96, 97, 100, 102, 
104-6,, 111, 158, 159, 163, 165, 167, 168, 170, 
172,, 175-7, 179, 192, 193, 197, 198, 202-4, 
207,, 208,211,215,217-20, 268,314, 317 

Rapportt van 31 augustus 1803 85, 87,128,174 
Rechtt van amendement 423,444,497,549 
Rechtt van enquête 386,442, 512-4, 546,610,615 
Rechtt van interpellatie 442, 444, 445, 512, 514-6, 

532,541,546,548 8 
Rechtt van onderzoek 386,442, 541 
Rechtt van petitie 380, 386, 393,442,444,548 
Rechtt van voorbehoud 444,445,498,499 
Rechtseenheidd 69-71,75 
Regeringsreglementt van 1806 56, 81, 85, 92, 94, 

97,, 103-5, 107, 109, 117, 118, 158, 161, 162, 
166-8,211 1 
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Regeringsreglementt van 1815 129, 140, 147, 
158-62,, 165-8, 173, 174, 176, 180, 187, 218, 
219,249 9 

Regeringsreglementt van 1818 157, 158, 166, 
171-80,, 183, 186, 189, 190, 193, 195, 197, 205 

Regeringsreglementt van 1827 181, 189, 191, 192, 
194,196-8,201-5 5 

Regeringsreglementt van 1830 192, 197, 199-202, 
204-6,215-7,221,222 2 

Regeringsreglementt van 1836 127, 157, 203, 206, 
209-11,, 215,217, 219, 222, 223, 249,262, 263, 
268,313,315,325,412 2 

Regeringsreglementt van 1854 123, 157, 205, 219, 
220,, 258-60, 262-6, 268, 276, 284, 289, 290, 
297,, 299, 301-4, 309, 310, 314, 317, 332, 334, 
336,, 347-9, 353, 359, 373, 381, 397, 409, 411, 
412,, 415, 416, 420, 426, 437, 438, 440, 447, 
449,, 450, 452, 454, 455, 465, 472, 479, 481, 
483,490,, 503, 504, 508,509,516, 517, 519 

Regeringsverordeningg 414, 424, 425, 429, 430, 
450-2,, 462, 470, 477, 479, 480, 482, 500-3, 
617-9 9 

Republiekk der Verenigde Nederlanden 14, 52, 55, 
62,63 3 

Resolutiee van 24 december 1795 62-5,99 
Rijksconferentiee 606, 610-4,616 
Rijkseenheidd 562, 563, 579, 580, 585-8, 592, 

594-6 6 
Rijkseenheidsleerr 253, 256, 403, 524, 562, 564, 

568,, 579, 585, 586, 588, 593, 596, 604, 612, 
616,621 1 

Rijksparlementt 586, 587 
Rijksraadd 587,588,610 
RKSPP 558, 562, 563 

Samenstelling g 
-- College van gedelegeerden 408, 410, 411, 
434,, 443, 494 
-- Indische regering 31, 33, 35, 37, 41, 42, 46, 
47,, 63, 80, 89, 92, 96, 104, 105, 157, 166, 167, 
169,, 172, 175, 192, 201, 202, 211, 262, 335, 
367,410,546,615 5 
-- Raad van Nederlands-Indië 373-5,411 
-- Volksraad 341, 379, 381, 383, 391, 392, 396, 
408,, 410, 411, 434, 436, 437, 439, 440, 482-4, 
486-8,, 519, 522, 523, 543, 545, 549, 594,609 

Sarekatt Islam 256,389,394, 531 
Sarekatt Rakjat 257, 533 
Schorsingg 477,481 
SDAPP 342, 352,353, 355, 519, 538, 558-60,602 
SDPP 601,602 
Semarangg 10,12, 129, 340 
Slavernijj 61,62,86,117,276 
Soerabajaa 10,199,439,552 
Soerakartaa 10,222,531 
Soevereinn besluit 158-61,166 
Soevereinee vorst 131, 132, 135, 159, 160, 163, 

168,, 170, 171, 176, 187 
Specialee instructies 28,30 
Staatsamvbb 430,449,465-70 
Staatsbewindd 83, 84,86-93,95,97,118 
Staatsbladd van Nederlands-Indie 158, 160, 198, 

199,, 221-3, 277, 296-8, 306, 326, 387, 429, 
467,477 7 

Staatseigendom m 
-- koloniën als staatseigendom 71,81 

Staatsregelingg van 1798 56, 59, 62, 65-9, 71, 73-7, 
79-81,, 83,91,92,98, 99, 116,118 

Staatsregelingg van 1801 56, 80-3, 91, 93, 97, 99, 
143,149,250 0 

Staatsregelingg van 1805 56,81,92,93,97,98,250 
Staatswett 430,449,455, 465-70 
Staten-Generaall 6, 7, 14-8, 20-3, 25-7, 31-7, 39, 

40,, 43, 44, 48, 50-2, 59, 60, 62-8, 77, 116, 
123-7,, 132, 134, 139-48, 150, 151, 153-6, 
224-30,, 232-44, 247, 248, 250, 258-60, 263, 
267,, 273-5, 278, 281-5, 289, 300, 304, 306, 
308,, 309, 320, 322, 325, 335-41, 343, 345, 346, 
359,, 360, 369, 371, 373, 374, 376, 381, 386-8, 
390,, 395, 396, 398, 399, 407, 409, 414, 418, 
423,, 426-8, 431, 442, 445, 446, 448, 455, 457, 
459,, 460, 462, 464, 486, 488, 491, 493, 504-8, 
512-5,, 517-9, 522-8, 543, 544, 552, 581, 587, 
606,607,610,617-20 0 

Statutenn van Batavia 12, 14,27-30,42,46, 49, 52, 
130,164,165 5 

Strafrechtelijkee ministeriele verantwoordelijkheid 
125,126,186,231,239,344 4 

Strafwetgevendee bevoegdheid van de kroon 470-7 
Stuw-groepp 538, 554-6,565, 568 
Stuww 538, 553-6, 565, 568, 585 
Sumatraa 8, 10, 114, 121, 122, 172, 208, 254, 366, 

402,405,, 439, 533, 571, 592, 597 
Surinamee 298, 311, 413, 420, 430, 449, 454, 

456-9,, 465, 467-9, 477, 527, 528, 545, 563, 
575,, 579, 580, 586, 587, 594, 613 

Syntheseleerr 565, 571, 572, 577, 578,612,616 

Taakverdelingg 169, 182, 183, 197, 198, 215, 222, 
304,305,, 307,499 

Tweedee Kamer 120, 121, 127, 131, 134, 142, 145, 
147,, 148, 153-5, 209, 224-6, 228, 229, 231-5, 
237-9,, 241-4, 246-8, 259-61, 264, 274-6, 281, 
282,, 287-9, 294, 303, 305, 313, 316, 331-3, 
338,, 339, 341, 342, 344, 348, 349, 373-81, 
386-8,, 393, 398, 408-10, 418, 421, 427, 448, 
457,, 460, 461, 478, 483, 486, 487, 491-4, 504, 
506,, 508, 527, 528, 532, 538, 586, 602, 607, 
609,616,619,620 0 

Uitvoerendd Bewind 65,72-80, 82 
Uniee van Utrecht 14-6,23,116 
Unieraadd 586 
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Vaderlandsee Club 256,403, 579, 585, 586, 597 
Verantwoordelijkheidd van de gouverneur-generaal 

170,, 193, 218, 219, 273, 319, 343, 398, 399, 
427,, 428,507, 516, 518, 523, 550, 619, 620 

Verantwoordelijkheidd van de Indische regering 
169,176,193,202 2 

Verdelingg van regelgevende bevoegdheden 56, 57, 
64,, 69, 73-5, 79, 83, 87, 91, 93, 97, 107, 108, 
116-9,, 123-5, 131, 138, 150, 158, 166, 168, 
177,, 182-4, 193-5, 226, 229, 233, 241, 244, 
248,, 250, 258, 259, 264-7, 269, 275, 278, 286, 
291,, 293, 300, 301, 304, 306, 320, 324, 325, 
331,, 335, 336, 341, 342, 366, 374, 393, 
395-400,, 407, 408, 411-3, 416, 428, 431, 445, 
449,, 450, 453, 460, 470, 471, 488, 490, 500, 
521,, 524, 525, 528, 537, 538, 542, 611, 617, 
618,620,622 2 

Verenigdee Nederlanden 55, 58, 62, 63, 130, 132, 
137 7 

Verhoudingg tussen Nederland en de koloniën 69 
Verhoudingg tussen Nederland en Nederlands-Indië 

157,, 161, 174, 191, 200, 210, 249, 341, 347, 
352,, 458, 459, 544, 556, 565, 568, 570, 579, 
582,, 583, 587, 598, 603-5, 615, 617, 622 

Vemietigingsbevoegdheidd 425, 454, 455, 477, 
479-81 1 

Vertegenwoordigendd karakter 378, 392, 440, 490, 
491,494,519,520 0 

Vertegenwoordigendd Lichaam 26, 59, 65, 72-6, 79, 
80,82 2 

Vertegenwoordigendd lichaam 
-- de Volksraad als vertegenwoordigend lichaam 
256,, 341, 358, 360, 361, 364, 379-81, 392, 394, 
395,, 400, 417, 484, 526-8, 540, 541, 548, 591, 
614,615 5 

Vertrouwensregell  272, 274, 308, 361, 398, 426, 
427,488,, 513-5, 518, 540, 548, 591, 619 

Verwestersingg 162,210,211,249, 574 
Vierdee Engelse Oorlog 10,54, 58, 60 
VOCC 5-28, 31-3, 35-41, 43-53, 54-63, 65-7, 71, 

73,, 84, 85, 89, 92, 94, 95, 104-7, 109-13, 115, 
116,, 121, 128-30, 141, 143, 159, 161, 164, 167, 
225,249,279,288,331 1 

Volksraadd 256, 262, 272, 341, 372, 373, 379, 381, 
383-96,, 400, 403-5, 407-11, 413-24, 426, 428, 
429,, 434, 436-48, 450, 453,457, 473,477,479, 
482-99,, 503, 504, 509, 511-21, 523, 524, 526, 
527,, 529, 531, 532, 536, 538-40, 544-54, 556, 
557,, 566, 567, 570, 573, 574, 579, 580, 582-7, 
589,, 591-4,596-600, 605-10, 613,614, 616-22 

Volksvertegenwoordigingg 285,289, 291, 345, 346, 
428,496,614 4 

Voorcompagnieënn 5-8, 19,20,23, 24 

Wett (in formele zin) 267, 276-8, 282-4, 286-93, 
298-301,, 303, 397, 398, 414-8, 429-31, 445-52, 
617-9 9 

Wetgevendd Lichaam 82-4, 87, 91-3, 98, 99, 107, 
118 8 

Wetgevendee macht 72, 73, 77, 83, 91, 93, 107, 
118,, 123, 132, 134, 141, 143-8, 150, 151, 
155-7,, 226, 227, 230, 232-6, 240, 241, 244, 
245,, 247, 250, 258, 259, 266-70, 275, 276, 
278-88,, 290-2, 294, 299, 301-6, 310, 315, 325, 
334-6,, 340, 343, 345, 370, 376, 386, 388, 392, 
393,, 396-8, 407, 414-7, 419, 420, 429, 431, 
449,, 450, 453-5, 460, 462-4, 469-72, 474, 
478-80,, 500, 502, 509, 517, 525, 540-2, 546, 
549,550,557,582,617-20 0 
-- regeling naar behoefte door wetgevende macht 
266,, 268, 276, 287, 289, 290, 292, 302, 306, 
312,, 340, 343, 398, 413, 417, 429, 460, 549, 
618 8 

Wetgevendee raad 368-72 
-- oorspronkelijk beoogde naam voor het College 
vann gedelegeerden 485,486,491-5, 497 

WICC 15,25,32,51,61 
Wingewestt 69, 71, 81, 86, 96, 116, 121, 210, 242, 

249,347 7 

Zelfbestuurr (voor Nederlands-Indie) 61, 255, 
341-3,, 346, 347, 350, 353-9, 361-6, 372, 378, 
388,, 389, 394-6, 400, 403, 453, 456, 486, 
520-5,, 528, 529, 532, 537, 542-4, 547-51, 
555-9,, 562-8, 570, 578, 579, 581, 584, 586, 
588,, 592, 593, 595-7, 599-601, 603-8, 615-7, 
620-2 2 
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