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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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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. 

34 4 



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. 
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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. . 
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