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Inleiding 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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