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Hoofdstukk 2 

Hett  overgangstijdperk (1795-1816) 

2.11 Begrenzing en belang van het overgangstijdperk 

Err zijn verschillende manieren om een overgangstijdperk in de geschiedenis van Oost-Indië te onder-

scheiden.. Zo noemt De Nederlandse koloniën, het overzichtswerk van de historicus Van Goor, niet de 

periodee 1795-1816, maar de periode 1780-1830 een overgangstijdperk.' Deze vijftigjarige periode 

begintt met de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), waarin voor het eerst voor een ieder duidelijk wordt 

inn welke problemen de VOC verkeert. Ze eindigt met de Java-oorlog (1825-1830) en de invoering van 

hett cultuurstelsel in Nederlands-Indië in 1830. De jaren 1780-1830 zijn volgens Van Goor, 'een 

periodee van overgang en verandering waarin de koloniale bezittingen werden gereorganiseerd en 

nieuwee bestuursmethoden werden uitgeprobeerd',2 en waarin vanaf 1816 het beleid 'wordt gekenmerkt 

doorr het zoeken naar nieuwe bestuursvormen en het doen van experimenten om de kolonies econo-

mischh tot ontwikkeling te brengen'.3 

Inn 1830 wordt, door de invoering van het cultuurstelsel, 'een bevredigend evenwicht (...) bereikt 

tussenn de eisen van de schatkist en het lokale bestuur',4 en komt er voorlopig een eind aan de discussie 

overr hoe Nederlands-Indië winstgevend te maken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Eerst rond 

18700 zullen er weer ingrijpende veranderingen in het koloniale beleid worden aangebracht. Het jaar 

18300 markeert daarmee het voorlopige einde van bestuurlijke en economische experimenten in 

Nederlands-Indië.. Het is, zo is door andere historici opgemerkt, bovendien ook het jaar waarin de 

waarlijkk koloniale periode van de Javaanse geschiedenis begint. Na afloop van de Java-oorlog is de 

machtt van de Nederlanders op Java namelijk sterk toegenomen en is in de praktijk de koloniale staat op 

Javaa 'zo goed als oppermachtig'.5 

Dee kwalificatie van de jaren 1780-1830 als overgangsperiode lijk t daarmee op twee zaken te kunnen 

wordenn gebaseerd: op het ontbreken van een consensus over de bestuursinrichting en het economische 

beleidd in de overzeese gebiedsdelen vanaf ongeveer 1780 tot 1830, en op het ontstaan van de opper-

machtigee koloniale staat op Java aan het eind van die periode. Als in 1830 de consensus is hersteld, de 

Java-oorlogg beëindigd is en op Java de oppermachtige koloniale staat is ontstaan, als met andere 

'Ziee Van Goor (1994), p. 171-211. 
22 Van Goor (1994), p. 174-5. 
33 Van Goor (1994), p. 175. 
44 Van Goor (1994), p. 175. 
55 Van den Doel (1996), p. 57. Zie ook Ricklefs, p. 119. 
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woordenn bestuurlijk , economisch en militai r  de rust hersteld is en de machteverhoudingen op Java 

vastliggen,, breekt een volgende periode aan.6 

Eenn periodisering van een overgangstijdperk zoals hiervoor  is vooral gebaseerd op factoren als de 

inrichtin gg van het bestuur  en van de economie in Oost-Indië en op de kwestie van machteverhoudingen. 

Vanuitt  rechtshistorisch oogpunt lijk t een ander  overgangstijdperk eerder  voor  de hand te liggen. De 

periodee 1780-1830 wordt namelijk gekenmerkt door  een groot aantal staatkundige constellaties. 

Nederlandd is in deze tij d achtereenvolgens bekend als: 

-- de Republiek der  Verenigde Nederlanden (tot 1795), 

-- de Bataafse Republiek (1795-1806), 

-- het Koninkrij k Holland (1806-1810), 

-- onderdeel van het Keizerrij k Frankrij k (1810-1813), 

-- de Verenigde Nederlanden (1813-1815), 

-- het Koninkrij k der  Nederlanden (vanaf 1815). 

Ui tt  deze opsomming blijk t dat de Republiek der  Verenigde Nederlanden in 1795 aan haar  eind komt. 

Ditt  is het begin van een in staatkundig opzicht zeer  afwisselende periode: binnen ongeveer  achttien jaar 

iss Nederland eerst een republiek, dan een koninkrij k en tenslotte onderdeel van een keizerrijk . Vanaf 

18133 keert in staatkundig opzicht de rust weer  en komt er  een einde aan het overgangstijdperk in 

Nederland.. In dat jaar  ontstaat namelijk een eenheidsstaat, de Verenigde Nederlanden, met de soeverei-

nee vorst Willem I aan het hoofd. Die eenheidsstaat wordt in 1815 verenigd met België in het Koninkrij k 

derr  Nederlanden, met dezelfde Willem I aan het hoofd, nu in de hoedanigheid van koning der  Neder-

landen.. Dit Koninkrij k der  Nederlanden is te beschouwen als de natuurlijk e voortzetting van de 

Verenigdee Nederlanden. 

Ookk in Oost-Indië is er  tussen 1780 en 1830 een voortdurende wisseling van de wacht. Daar  is 

achtereenvolgenss sprake van: 

-- het VOC-bewind (officieel tot 1795, maar  feitelijk tot 1808), 

-- de regeerperiode van gouverneur-generaal Daendels (1808-1811), 

-- de regeerperiode van gouverneur-generaal Janssens (1811), 

-- het Britse tussenbewind (1811-1816), 

-- het herstel van het Nederlandse gezag onder  het Koninkrij k der  Nederlanden (vanaf 1816). 

Uitt  deze opsomming blijk t dat in Oost-Indië het VOC-bewind, dat nauw met de Republiek der  Verenig-

dee Nederlanden is verbonden, in de praktij k blijf t bestaan tot 1808. Vanaf dat jaar  begint ook in Oost-

Indi ëë een periode die staatkundig zeer  afwisselend is. Deze periode eindigt in 1816 met het herstel van 

**  Aan die volgende periode, die door  Van Goor  is omschreven als een tijdper k van exploitatie en consolidatie 
enn de jaren 1830-1870 beslaat, zullen in de hoofdstukken 3 en 4 enkele opmerkingen gewijd worden. 
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hett Nederlandse gezag in Oost-Indië onder het Koninkrijk der Nederlanden. Het overgangstijdperk in 

Oost-Indiëë loopt daarmee van 1808 tot 1816. 

UitUit  dit alles volgt dat er sprake is van een groot aantal staatkundige constellaties en regeerperiodes 

vann korte duur, eerst alleen in Nederland (1795-1808), vervolgens in Nederland én in Indië (1808-

1813)) en tenslotte alleen in Indië (1813-1816). In rechtshistorisch opzicht, en daar gaat het in dit boek 

tochh in de eerste plaats om, maken juist deze constellaties en regeerperiodes het overgangstijdperk uit, 

datt daarmee loopt van 1795 tot 1816 voor Nederland en Oost-Indië samen.7 

Voorzoverr het de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië betreft, zijn de ontwikke-

lingenn tijdens het overgangstijdperk in Nederland (1795-1813) belangrijker dan de ontwikkelingen 

tijdenss het overgangstijdperk in Oost-Indië (1808-1816).8 In Nederland wordt in de jaren tot 1808 de 

VOCC opgeheven en wordt een groot aantal regelingen opgesteld waarin onder andere wordt geprobeerd 

omm de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië eenduidig te regelen. Achtereenvol-

genss worden opgesteld: de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Aziatische Raad van 1800; 

dee Staatsregeling van 1801, de Instructie voor de Aziatische Raad van 1804 en het Charter van 1804; 

dee Staatsregeling van 1805 en het Regeringsreglement van 1806; de Constitutie van 1806 en de 

Instructiess van 1806 en van 1807. In Oost-Indië komen vanaf 1808 veranderingen op gang met de 

regeerperiodee van Daendels en later met het Britse tussenbewind, maar die veranderingen liggen eerder 

opp bestuurlijk en economisch dan op staatsrechtelijk terrein. 

Inn dit hoofdstuk zullen daarom vooral de ontwikkelingen tussen 1795 en 1813 in Nederland aan de 

ordee komen. De ontmanteling van de VOC en de opstelling en inhoud van de zojuist genoemde 

wettelijkee regelingen zullen uitgebreid worden beschreven. De jaren van de inlijving van Nederland bij 

hett keizerrijk Frankrijk zullen slechts kort beschreven worden. Daarna zullen de jaren 1795-1816 in 

Oost-Indiëë worden behandeld. Er zal een verklaring gegeven worden voor het feit dat het einde van de 

VOC-periodee in Oost-Indië zoveel langer op zich heeft laten wachten dan in Nederland. Vervolgens zal 

beschrevenn worden welke veranderingen zijn ingezet of tot stand zijn gebracht tijdens het bewind van 

gouverneur-generaall  Daendels en het Britse tussenbewind. Bij de behandeling van de ontwikkelingen 

77 Vergelijkbare afbakeningen van een overgangstijdperk zijn te vinden bij De Louter en Ball, zij het met hier 
enn daar afwijkingen in de precieze begrenzingen. De Louter onderscheidt twee periodes: de periode 1602-1795, 
omschrevenn als 'De koloniën onder bestuur van compagnieën', en de periode vanaf 1795, omschreven als 'De 
koloniënn onder staatsbestuur' (De Louter (1914), p. 58 en 70). Binnen die laatste periode onderscheidt hij onder 
meerr een 'Tijdperk van overgang' dat loopt van 1795 tot 1814 (De Louter (1914), p. 70). In dat laatste jaar krijgt 
Nederlandd op grond van de conventie van Londen van 13 augustus 1814 al zijn vanaf 1795 door de Britten 
bezettee koloniën terug, behalve de Kaapkolonie, Ceylon, Demerara, Essequebo en Berbice in Guyana. Hierbij 
moett wel bedacht worden dat Oost-Indië pas in 1816 feitelijk wordt overgedragen aan de Nederlanders. Ball 
onderscheidtt de VOC-periode tot 1795, een revolutionaire periode (1795-1811), het Britse tussenbewind (1811-
1816)) en de periode 1816-1848, waarin de Nederlandse overheid weer de dienst uitmaakt. 

**  Zie ook Ball, p. 78. 
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inn Nederland en in Oost-India in de periode 1795-1816 zal slechts aandacht worden besteed aan 

bestuurlijke,, economische en militaire ontwikkelingen als dat voor een goed begrip van de verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië onontbeerlijk is. 

Dee jaren vanaf 1813 tot 1816 in Nederland zullen niet aan de orde komen in dit hoofdstuk, maar in 

hett volgende hoofdstuk. Hierboven is immers al aangegeven dat deze jaren niet meer behoren tot het 

Nederlandsee overgangstijdperk, maar het begin zijn van een nieuwe periode. 

Alvorenss te beginnen met de behandeling van het overgangstijdperk kan het volgende misschien nog 

vann nut zijn. Zojuist is al aangegeven welke staatkundige constellaties en regeringsperioden hebben 

bestaann in Nederland en in Oost-Indie tussen 1795 en 1816, en welke wettelijke regelingen in die jaren 

zijnn opgesteld. Het is mogelijk een schema te maken dat elk van deze constellaties en regeringsperioden 

beschouwtt als een subperiode binnen het tijdperk 1795-1816, dat een onderscheid maakt tussen 

ontwikkelingenn in Nederland en in Oost-Indië, en dat aangeeft wat per subperiode de wettelijke 

regelingenn en voornaamste overige gebeurtenissen zijn. Een dergelijk schema ziet er als volgt uit:9 

99 Om wille van de symmetrie en de duidelijkheid zijn in dit schema ook de jaren 1795-1808 in Oost-Indie en 
dee jaren 1813-1816 in Nederland opgenomen. De dikkere lijnen en de afwijkende vulling in de tabel geven aan 
datt deze periodes strikt genomen niet bij het overgangstijdperk horen. 
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inlijvingg bij Frankrijk 
(1810-1813) ) 

-- Franse wetgeving van 
toepassing g 

-- Janssens naar Oost-
Indiee als gouverneur-
generaal l 

Janssens'' bewind 
(1811) ) 

Britss tussenbewind 
(1811-1816) ) 

-- Britse aanval op Java 

-- breuk met VOC-tijd 

2.22 Ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland tussen 1795 en 1813 

Alvorenss te beginnen met de weergave van de ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland tussen 

17955 en 1813 zal hier kort worden ingegaan op de opkomst van de Patriotten in Nederland vanaf 1780 

enn op de Bataafse revolutie van 1795. Zoals in de rest van dit hoofdstuk nog zal blijken, zijn beide 

gebeurtenissenn van groot belang geweest voor de ontwikkelingen op koloniaal terrein.10 

Datt er rond 1780 in Nederland sprake is van de opkomst van de Patriotten, is het gevolg van twee 

zaken.. In de eerste plaats van het rampzalig verloop van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), in de 

tweedee plaats van het wijdverspreide gevoel dat er sprake is van een enorm economisch verval van de 

Republiek.111 De opkomst van het Patriottisme is overigens, zo stelt Kossmann, '(g)eografisch, sociaal 

enn cultureel (...) een verbijsterend complex verschijnsel'.12 Zo komen er eigenlijk twee groepen Patriot-

tenn op, die alleen het anti-orangisme delen, maar verder zeer verschillende opvattingen en sociale 

achtergrondenn hebben.13 

Hierr is vooral van belang dat er binnen delen van de patriottische beweging een sterk streven naar 

veranderingg is. Zo ontstaat er buiten Holland een democratisch patriottisme dat zich tegen Willem V 

keertt met het doel om de macht te winnen voor brede lagen van het volk.14 Ook op het terrein van de 

overzeesee gebiedsdelen zijn er Patriotten die veranderingen voorstaan. Zij hebben opvattingen over het 

100 Zie AGN, deel 9, p. 113-25 en deel 11, p. 158-64; Kossmann, deel 1, p. 39-50 en 78-81; en vooral Schama, 
p.. 95-255, voor uitgebreidere behandelingen van de opkomst van de Patriotten en de Bataafse revolutie. 

111 Zie Schama, p. 89 en Kossmann, deel 1, p. 40-1 en 46. 
122 Kossmann, deel 1, p. 47. Blijkens Kossmann, deel 1, p. 45 heeft zelfs de term 'Patriot' een complexe 

voorgeschiedenis.. Zo noemen al in de zeventiende eeuw de anti-orangistische krachten zich Patriotten. In 1747, 
hett einde van het tweede stadhouderloze tijdperk, staat 'Patriot' echter voor een patriottisme dat herstel van 
Oranjee wilde en verkreeg. In later jaren wordt de term weer gebruikt voor anti-orangistische krachten, die al in 
17566 opnieuw Patriotten worden genoemd. 

133 Zie AGN, deel 9, p. 113-6 en Kossmann, deel 1,40-1, 43, 46-7. Zie De Wit, p. 38-46 (een geëngageerde 
beschrijving)) en vooral Leeb, p. 104-10, 136-48, 175-97, 229-51, voor uitgebreidere behandelingen van de 
opvattingenn van de Patriotten. 

144 Zie Kossmann, deel 1, p. 46-7. 
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bestuurr en beheer van de overzeese gebieden die in sommige opzichten stetk afwijken van de in de 

Republiekk tot dan toe gebruikelijke ideeën daarover. 

Aann het doorvoeren van ingrijpende veranderingen komen de Patriotten in de jaren tachtig van de 

achttiendee eeuw niet toe. Het is waar dat de Patriotten zich tussen 1782 en 1787 in een deel van de 

Republiekk kunnen vestigen, en in enkele Hollandse en Utrechtse steden daadwerkelijke macht verwer-

ven.155 Dit is echter onvoldoende basis voor algemene en werkelijk ingrijpende veranderingen. Boven-

dienn is het met die macht snel gedaan als in september 1787 met Pruisische hulp overal in de Republiek 

hett oude stelsel hersteld wordt Pas na de Bataafse revolutie van januari 1795 kunnen de Patriotten 

geleidelijkk aan ingrijpende veranderingen aanbrengen in het vaderlandse staatsbestel en in het systeem 

vann het bestuur en beheer van de koloniën. 

Hett voorspel tot de Bataafse revolutie begint in 1793 als Frankrijk de oorlog verklaart aan Groot-

Brittanniëë en aan stadhouder Willem V.16 Een Franse aanval op de Republiek in dat jaar mislukt. In het 

najaarr van 1794 volgt een nieuwe Franse aanval. Deze leidt in januari 1795 tot de vlucht van Willem V 

naarr Groot-Brittannië" en tot een groot aantal 'fluwelen' revoluties in de Republiek. Op 20 januari 1795 

erkentt Frankrijk de zelfstandigheid van de Bataafse Republiek. 

Inn die Bataafse Republiek krijgen de Patriotten de macht. Twee belangrijke gevolgen daarvan zijn 

datt de Staten-Generaal, waarin de Patriotten vanaf februari 1795 de meerderheid hebben, vanaf 1 maart 

17966 worden vervangen door een Nationale Vergadering,17 en dat er op 30 december 1795 een Regle-

mentt wordt vastgesteld, dat 'als voorlopige grondwet een einde maakte aan de Unie van Utrecht'.1 Van 

hunn macht maken de Patriotten zoals gezegd verder gebruik om ingrijpende wijzigingen in te voeren in 

dee wijze van beheer en bestuur van de overzeese gebieden. Welke opvattingen de Patriotten hadden 

overr de overzeese gebieden en welke wijzigingen ze doorvoerden in de wijze van het bestuur en beheer 

ervan,, komt aan de orde in paragraaf 2.2.1. 

2.2.11 De ontmanteling van de VOC, de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Aziati-

schee Raad van 1800 

Dee staatkundige en staatsrechtelijke ontwikkelingen rond de koloniën beginnen in Nederland vanaf 

eindd 1795 met het over vijfjaren uitgespreide einde van de VOC en met de opstelling van de Staatsre-

155 Zie Kossmann, deel 1, p. 48-9. Zie ook AGN, deel 9, p. 116. 
166 Zie AGN, deel 9, p. 125 en Kossmann, deel 1, p. 78. Schama, p. 197 spreekt over een oorlogsverklaring 

aann Groot-Brittannië en aan de Republiek. 
177 De Nationale Vergadering is maar een kort leven beschoren geweest. In januari 1798 wordt ze na een 

staatsgreepp vervangen door de Constituerende Vergadering, die op haar beurt in mei 1798 wordt vervangen door 
eenn Vertegenwoordigend Lichaam. 

""  AGN, deel 11, p. 162. 
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gelingg van 1798. Om een juiste indruk van beide gebeurtenissen te krijgen, moet worden teruggegaan 

naarr een aantal jaren eerder, naar de al genoemde Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Deze oorlog 

zorgdee voor een verdere verslechtering van de rond 1780 toch al niet florissante positie van de VOC: de 

compagniee had aan het eind van de oorlog een schuld van 43 miljoen.19 

Dee problemen als gevolg van de oorlog bleven niet voor de Staten-Generaal en de samenleving 

verborgen.. Dit kwam niet alleen door de - uiteindelijk geringe - territoriale verliezen van de VOC, maar 

voorall  ook omdat in 1783 de VOC-bewindhebbers het water dusdanig tot de lippen was gestegen, dat 

zee bij de Staten-Generaal om subsidie aan moesten kloppen. Het openbaar worden van de problemen 

heeftt twee gevolgen gehad. In de eerste plaats wilden de Staten-Generaal en de als belangrijkste 

geldschieterr fungerende Staten van Holland meer toezicht op de gang van zaken in het bedrijf hebben 

inn ruil voor de subsidies die vanaf 1783 met grote regelmaat door de VOC werden aangevraagd.20 Zo 

werdd in 1786 bij de kamer Amsterdam van de VOC het zogenaamde Vijfde Departement ingesteld, dat 

toezichtt op de financiële gang van zaken moest houden en waarvan de leden werden benoemd door de 

Staten-Generaal.. In 1790 kwam er een Commissie van Toezien, waarvan de leden werden benoemd 

doorr de Staten van Holland en Zeeland. Deze commissie benoemde in 1791 een Commissie-Generaal, 

diee naar Oost-Indië werd uitgezonden om daar orde op zaken te stellen; overigens met weinig succes.21 

Dezee intensievere staatsbemoeienis in de laatste jaren van de Republiek heeft weinig tastbare resultaten 

gehad,, maar maakte ook in de VOC zelf de geesten in ieder geval rijp voor de latere, vérgaande 

staatsbemoeieniss met de VOC ten tijde van de Bataafse Republiek. 

Inn de tweede plaats werd door het openbaar worden van de problemen van de VOC de belangstel-

lingg van de Patriotten gewekt voor de overzeese gebiedsdelen. Hoewel deze belangstelling 'zeer gering 

wass in verhouding tot hun voortdurende preoccupatie met vaderlandse situaties',22 leidde ze er toch toe 

datt de Patriotten de wijze van beheer van de overzeese gebiedsdelen aan een kritisch onderzoek gingen 

'99 Zie Van Goor (1994), p. 181. Van Eyck van Heslinga, p. 41, meldt dat de schuld in maart 1796, toen het 
Oostindischh Comité (waarover later meer) het beheer van de Heren XVII overnam, was opgelopen tot 119 
miljoen.. Volgens schrijvers als Schutte (1974), p. 44 en Van den Doel (1996), p. 11 was de oorlog het laatste 
duwtjee in de rug bij de ondergang van de VOC. De werkelijke oorzaken van de ondergang lagen in zaken als de 
toegenomenn concurrentie van andere compagnieën, verschuiving van handelspatronen en de groeiende last van 
hett territoriaal bezit. J.J. Steur meent daarentegen dat de vraag of 'deze oorlog de ondergang van de Compagnie 
heeftt veroorzaakt (...) grotendeels bevestigend' beantwoord kan worden (J.J. Steur, p. 159-60). Hij kent daarmee 
dee Vierde Engelse Oorlog een grotere rol toe in het einde van de VOC, en sluit zich aldus aan bij een standpunt 
datt eind achttiende eeuw binnen de VOC werd aangehangen, en dat inhield dat 'die oorlog direct verantwoorde-
lij kk [was] voor de ineenstorting van de maatschappij' (J.J. Steur, p. 112). 

200 Kossmann, deel 1, p. 50 wijst erop dat het verlenen van kredieten Holland weinig goeds heeft gebracht. Het 
stakk vele miljoenen in de VOC, hoewel de grote Hollandse bankiers en kooplui, die tegen het VOC-monopolie 
gekantt waren, alle medewerking weigerden. De Hollandse schuld liep daardoor sterk op. 

211 Zie Schutte (1974), p. 50-4, 96, 99, 101, 151-76 en De Wit, p. 53-5, 70-4. 
2222 Schutte (1974), p. 103. Les, p. 25, 41 en 83 wijst op het vrij algemene gebrek aan belangstelling voor 

kolonialee kwesties ten tijde van de Bataafse Republiek. 
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onderwerpen.. Hierdoor  werd een in de jaren zeventig van de achttiende eeuw aarzelend op gang 

gekomenn discussie, die toen 'de indruk [maakte] tamelijk incidenteel te zijn en slechts de buitenkant te 

raken',233 vanaf de jaren tachtig van de achttiende eeuw een werkelijk e en publieke discussie. Het 

kritischee onderzoek van de Patriotten beperkte zich niet tot de positie van de VOC, ook algemenere 

kwestiess over  de koloniën kwamen aan de orde. Het onderzoek mondde uit in een aantal opvattingen, 

waarvann sommige overigens niet door  alle Patriotten werden gedeeld.24 

All ee Patriotten onderschreven de opvatting dat koloniën wingewesten waren. Wel verschilden ze 

vann idee over  de wijze waarop in de koloniën aanwezige produkten dienden te worden verworven, en in 

ditt  kader  kwam de positie van de VOC en van de - hier  niet behandelde - WIC ter  sprake. De meeste 

Patriottenn achtten een geoctrooieerde maatschappij  onmisbaar, en pleitten slechte voor  een doelmatiger 

opzett  van en een beter  staatstoezicht op de VOC.23 Pas in het begin van de jaren negentig kwam bij 

'enkelee zeer  radicale Patriotten en een Dirk van Hogendorp'26 de gedachte op aan een volledig vrij e 

handell  en in het verlengde daarvan opheffing van de VOC, waarna de staat het beheer  over  Indië zou 

moetenn overnemen.27 

Dezee radicalen waren bovendien van mening dat de koloniën 'te beschouwen [waren] als gelijkbe-

rechtigdee delen van een te vormen een- en ondeelbare Republiek'.28 Deze opvatting werd door  de 

overigee Patriotten niet gedeeld. Wel waren alle Patriotten het erover  eens dat de bevolking van het 

moederlandd en de bewoners van de overzeese gebieden (lees: blanke kolonisten) gelijke burgerrechten 

hadden.. De laatsten hadden dus evenzeer  als de bevolking van het moederland recht op 'scheiding van 

dee rechterlijk e en uitvoerende macht, (...) zelfbestuur  (...) en geschreven recht'.29 Over  de inheemse 

bevolkingg werd nauwelijks gesproken. Ze kwam alleen ter  sprake in het kader  van discussies over  de 

slavernij,, die in theorie werd afgekeurd, maar  in de praktij k als een noodzakelijk kwaad werd gezien.30 

233 Schutte (1974), p. 23. 
244 Zie Schutte (1974), pp. 103-5. Schutte (1974), p. 103 noemt nóg een reden voor  de belangstelling, namelijk 

conflictenn tussen blanke kolonisten en hun bestuurders. Deze reden speelde echter  minder  in Oost-Indie. 
233 Zie Schutte (1974), p. 104. 
266 Schutte (1974), p. 104. 
277 Dirk van Hogendorp (1761-1822) verblijf t van 1783 tot 1799 in Brits-Indi C en Oost-Indie, en ontwikkelt in 

diee periode ideeën over  een vernieuwing van het koloniale bestuur  die hem in conflict brengen met de VOC-
bestuurderss in Batavia. In 1799 vlucht hij  naar  Nederland. In 1803 wordt hij  benoemd tot gevolmachtigd minister 
bijj  het Russische hof, in 1807 tot minister  van oorlog van het Koninkrij k Holland. Na de inlijvin g van het 
Koninkrij kk  Holland bij  het Keizerrij k Frankrij k wordt hij  een gewaardeerd medewerker  van Napoleon. Vanaf 
18177 tot zijn dood is hij  koffieplanter  in Brazilië. Van Hogendorps ideeën over  de vernieuwing van het koloniale 
bestuurr  zullen later, bij  de behandeling van bet Charter  van 1804, nog kort aan de orde komen. 

244 Schutte (1974), p. 104, waar  verder  wordt opgemerkt dat de radicalen ook zelf twijfelden aan de praktische 
uitvoerbaarheidd van deze opvatting. 

299 Schutte (1974), p. 105. 
300 Zie Schutte (1974), p. 105. Zie De Gou (1983-1985), deel II , p. 400-16; Huussen 225-32; Les, p. 58-62; en 

Schuttee (1974), pp. 146-9 voor  de discussie in de Nationale Vergadering naar  aanleiding van het ontbreken van 
eenn bepaling over  slavernij  in het Plan tot een Constitutie uit april 1797. De radicale Patriot Vreede komt daar 
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Tott 1795 zijn deze ideeën vooral van belang omdat ze tonen dat de Patriotten zich niet alleen met de 

kwestiee van de koloniën bezighielden, maar dat er ook, in ieder geval wat betreft de positie van de 

VOC,, sprake was van een geleidelijke radicalisering in hun denkbeelden. Een mogelijkheid om hun 

opvattingenn in praktijk te brengen werd de Patriotten aanvankelijk niet geboden, zodat de door hen 

verdedigdee theorieën en voorgestelde veranderingen iets vrijblijvends hielden. Zoals hierboven ver-

meld,, kregen ze die mogelijkheid wel vanaf januari 1795, toen de Bataafse Republiek de plaats innam 

vann de Republiek der Verenigde Nederlanden. De ontmanteling van de VOC tussen 1795 en 1800, en 

dee vaststelling en inhoud van de Staatsregeling van 1798 tonen hoe de Patriotten hun opvattingen in 

praktijkk hebben gebracht 

2.2.1.11 De ontmanteling van de VOC 

Dee ontmanteling van de VOC heeft zich in twee fases voltrokken. In de eerste fase is er nog sprake van 

niett meer dan een bestuursvervanging. Op 24 december 1795 wordt namelijk bij resolutie van de 

'Staaten-Generaall  der vereenigde Nederlanden' besloten om 

onverminderdd het octroy, door ons aan de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie 
verleend,, het tot hier toe plaatshebbend bewind over gemelde maatschappy met den 1 en Maart 1796 te 
vernietigenn en alle desselfs leden (...) te ontslaan.31 

Dee plaats van dit bewind, de Heren XVII , wordt vanaf 1 maart 1796 ingenomen door 

eenn committé, genaamd het Committé tot den Oost-Indischen handel en bezittingen, het geen zyn 
residentiee zal houden te Amsterdam.32 

Dezee resolutie vervangt daarmee het oude VOC-bestuur - dat, zoals in het vorige hoofdstuk aangege-

ven,, door de bewindhebberscolleges van de zes VOC-kamers uit hun midden werd gekozen - door een 

nieuww bestuur dat door de overheid wordt benoemd, en dat daardoor onder invloed van die overheid 

staat.. Het Comité zal namelijk bestaan uit 28 leden, 17 uit Holland, 6 uit Zeeland, 1 uit ieder der vijf 

overigee provincies, die worden voorgedragen door de verschillende provinciën en benoemd door de 

Staten-Generaal.333 Overigens heeft het Comité in de praktijk nooit meer dan 21 leden gehad.34 

Doorr de resolutie van 24 december 1795 ontstaat er voor Oost-Indië in regelgevend en bestuurlijk 

opzichtt een enigszins andere situatie. Zo is er nu een Staten-Generaal (vanaf 1 maart 1796 vervangen 

naarr voren als een van de weinige zeer principiële voorstanders van afschaffing van de slavernij. De conclusie 
vann de overgrote meerderheid is dat afschaffing van de slavernij meer problemen zal creëren dan oplossen, en dat 
err daarom van moet worden afgezien. 

J'' Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 160-1. Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 160-74 voor de 
integralee tekst van het besluit van 24 december 1795 en van de resolutie van diezelfde dag. Zie Schutte (1974), p. 
106-111 voor de totstandkoming van de resolutie. 

322 Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 161. 
533 Aldus de resolutie van de Staten-Generaal, zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 166. 
344 Zie Schutte (1974), p. 116. 
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doorr  de Nationale Vergadering) die op koloniaal gebied een actievere rol wil gaan spelen dan zijn 

voorgangerr  ten tijd e van de Republiek der  Verenigde Nederlanden. Dit blijk t niet alleen uit de zojuist al 

genoemdee rol bij  de benoeming van het nieuwe VOC-bestuur  in Nederland. Het blijk t ook uit de 

nieuwee benoemingsprocedure voor  de gouverneur-generaal. Het Comité draagt nu kandidaten voor  de 

positiee van gouverneur-generaal voor, waarna de benoeming geschiedt door  de Staten-Generaal of door 

'di ee geenen, welke hoogstdezelven in de wettige regeering deezer  landen zullen weezen opgevolgd'.33 

Daarnaastt  is het nieuwe VOC-bestuur  in Nederland, het Comité, in feite een overheidsorgaan, dat de 

roll  van de Heren XVI I  volledig overneemt. De resolutie van 24 december  1795 vermeldt namelijk dat 

hett  Comité 

uitsluitenduitsluitend de directie zal hebben over  alle de bezittingen en heerschappyen, welke tot hier  toe aan het 
bewindd der  Oostindische Compagnie competeerende en onderworpen zyn geweest, en (...) voorts 
geheelgeheel en al subintreeren zal in plaatse van het genoemde en by dezen vernietigt wordenden bewind [= 
dee Heren XVII]. 36 

Datt  de overname door  het Comité van de rol van de Heren XVI I  ook betrekking heeft op de regelgeven-

dee en bestuurlijk e bevoegdheden van dat VOC-orgaan, komt duidelijk naar  voren in de bepaling van de 

resolutiee van 24 december  1795 dat zeven leden van het Comité 

byzonderr  zullen zyn belast met het huishouderyke bestuur  aan de Kaap en in de Indien zelve, zoo wel 
mett  betrekking tot de hoofd-regeering aldaar, als tot het gedrag en de aanstelling van alle ambtenaaren 
enn bedienden, maaken van reglementen, ordonnansen en schikkingen voor  dezelven of de administra-
tiee der  zaken aldaar  en het geen verder  in alle die opzigten, onder  benaaming van het huishoudelyk 
bestuur,, eenigzints kan worden belrokken.37 

Aann de positie van de Indische regering verandert door  de resolutie nog niets. Haar  samenstelling en 

bevoegdhedenn blijven voorlopig dezelfde als tijdens de VOC-periode, omdat de 'Generale Instructien' 

vann de Heren XVI I  nog niet door  nieuwe regelingen vervangen zijn. 

Hett  ontbreken van nieuwe regelingen betekent niet alleen dat de positie van de Indische regering 

voorlopigg onveranderd blijft . Het betekent ook dat de actievere rol van de Staten-Generaal nog niet is 

omschreven,, en dat in afwachting daarvan het Comité voorlopig althans in theorie op het terrein van 

regelgevingg voor  en bestuur  over  de koloniën een zelfstandige positie heeft die vergelijkbaar  is met die 

vann de Heren XVII . 

Bijj  die zelfstandige positie vallen overigens wel wat kanttekeningen te maken. In de eerste plaats 

wijstt  Van Berckel erop dat het Comité, dat door  de Staten-Generaal is benoemd, elk ogenblik weer  door 

diezelfdee Staten-Generaal (of hun opvolger) kan worden vervangen. Dit staat een werkelijk zelfstandige 

""  Van der  Cbijs (1885-1900), deel XII , p. 173. Les, p. 13 meldt dat op grond van deze bepaling in de 
resolutiee 'Mr . P. G. van Overstraten in Januari 1798 door  de Nationale Vergadering [werd] benoemd tot Gouver-
neurr  Generaal, op voordracht van het Comité'. 

MM  Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 166. Mij n cursiveringen. 
""  Van der  Chijs (1885-1900), deel XH, p. 167. Mij n cursiveringen. 
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positie,, zoals de Heren XVI I die hadden, natuurlijk in de weg.38 In de tweede plaats komt er voor de 

Nationalee Vergadering, de opvolger van de Staten-Generaal, al snel een 'Reglement, volgens het welk 

eenee algemeene Nationale Vergadering door het Volk van Nederland zal worden byeen geroepen en 

werkzaamm zyn'.39 Dit Reglement fungeert tot 22 januari 1798 als voorlopige grondwet en bepaalt onder 

meerr het volgende: 

78.. Zy [= de Nationale Vergadering] zal de beschikking hebben (...) over de Bezittingen van den Staat 
inn Oost- en Westindiën. (...) 
96.. Zy zal (...) de Committés (...) tot de zaaken (...) van Oost en Westindische bezittingen, in derzelver 
werkzaamhedenn zoo lang laten volharden, tot daar omtrent door de aangenomene Constitutie andere 
schikkingenn gemaakt zullen zyn.40 0 

Artikell  78 geeft de Nationale Vergadering het beleid over de koloniën in handen, en maakt het Comité 

alduss tot de ondergeschikte van de Nationale Vergadering. Artikel 96 trekt zelfs het voortbestaan van 

hett Comité op langere termijn in twijfel. Desondanks zal het Comité, mede door de vaagheid van de 

bepalingenn van het Reglement, in de eerste jaren van zijn bestaan tamelijk zelfstandig zijn ten opzichte 

vann de centrale overheidsorganen. Het zal het belang van die zelfstandigheid ook voortdurend blijven 

benadrukken.41 1 

Dee activiteiten van het Comité beperken zich voornamelijk tot het moederland en dragen 'voor een 

groott deel het karakter (...) van normale organisatorische en commerciële activiteiten, de raad van 

bestuurr van een grote handelsfirma passend'.42 Aan de vaststelling van regelgeving voor de koloniën 

doett het Comité in de loop van zijn bestaan maar in beperkte mate. De voornaamste regelgevende 

activiteitenn van het Comité zijn het vaststellen op 9 februari 1798 van Instructies voor onder meer de 

Commissariss tot en over de zaken van de inlander, en de Chef van de inlandse militie, residerende te 

Batavia;; en het vaststellen op 20 augustus 1798 van een Instructie voor de Raad van justitie te 

Batavia.433 Over de laatste Instructie merkt het Comité op dat ze een richtsnoer is voor de Raad 'zo lang 

wijj  [= het Comité] geene finale voorziening ten aanzien der justitieele zaaken beraamd hebben'.44 

All  met al beperkt de resolutie van 24 december 1795 zich tot bestuursvervanging, zonder een nieuw 

systeemm van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië te bieden. Pas de hierna te 

388 Zie Van Berckel, p. 73. 
399 Bannier, p. 17. Zie Bannier, p. 17-35 voor de tekst van het Reglement. 
400 Bannier, p. 26 en 29. 
411 Zie Schutte (1974), p. 132 en 176. 
422 Schutte (1974), p. 139. Zie ook Pekelharing, p. 25-6. 
433 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 766-74 en 999-1011 voor de tekst van deze Instructies. Zie 

Vann der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 874-7 voor een regeling uit 1797 van het Comité over iets heel anders, 
enn wel het sturen van Oost-Indiè" naar Nederland van 'bestelkasjes'. Dit zijn kisten van maximaal een voet in het 
vierkant,, met daarin thee, porselein, vogelnestjes, naturalia of kerriekruid, die worden verzonden tot onderhou-
dingg van vriendschap. 

444 Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 1000. 
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behandelenn Staatsregeling van 1798 zal een nauwkeurige en uitgebreide regeling geven van de be-

voegdhedenn van de centrale overheidsorganen inzake het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën, 

watt  gevolgen zal hebben voor  de positie van het Comité.45 Bij  de totstandkoming van de koloniale 

artikelenn van die Staatsregeling zal het Comité overigens een centrale rol spelen. 

Tochh moet het belang van de resolutie niet worden onderschat. Door  het oude bestuur  op te heffen, 

enn door  de benoeming van de leden van het nieuwe bestuur  tot staatsaangelegenheid te maken, impli -

ceertt  de resolutie namelijk dat de VOC is genationaliseerd.46 De leden van het Comité, waaronder 

enkelee radicale Patriotten, zien zich dan ook als leden van een staatsorgaan en zien de VOC als een 

staatsorgaan.47 7 

Err  is zelfs wel gesteld dat de resolutie van 24 december  1795 de VOC heeft opgeheven, onder  meer 

doorr  Wiselius in 1802.48 Deze opvatting steunt op bewoordingen in de resolutie zelf, aan het slot ervan 

wordtt  namelijk gesproken over  'de als nu vernietigde generale Nederlandsche Oost-Indische Compag-

nie'.499 Toch verdient de (heersende) opvatting dat de VOC na de resolutie nog steeds bestaat en dat de 

resolutiee alleen het VOC-bestuur  heeft vervangen, de voorkeur. Een opheffing van het bedrij f is 

namelijkk  moeilijk te verenigen met het feit dat kort vóór  de vaststelling van de resolutie van 24 decem-

berr  1795 de Staten-Generaal op verzoek van de Heren XVD het VOC-octrooi hebben verlengd tot 31 

decemberr  1798,*° en met de verlenging van het VOC-octrooi tot 31 december  1799 door  de Nationale 

Vergaderingg in januari 1798. De opheffing van de VOC komt pas in de tweede fase van de ontmante-

lingg van de VOC aan de orde. 

Dezee tweede fase begint ruim twee jaar  na de resolutie van 24 december  1795 met de vaststelling en 

inwerkingtredin gg van de Staatsregeling van 1798, en eindigt met de daadwerkelijke opheffing van de 

VOC.. Artike l 247 Sr  1798 zet de eerste stap op weg naar  de opheffing. Het luidt : 

247.. De Bataafsche Republiek neemt tot zig alle de Bezittingen en Eigendommen der  gewezen Oost-
IndischeIndische Compagnie, benevens alte derzelver  schulden. 
Dee Octrooijen, voormaals aan die Compagnie verleend, worden vernietigd.51 

Dee Staatsregeling van 1798 is op 1 mei van dat jaar  in werking getreden, zodat vanaf dat moment de 

455 De centrale overheidsorganen zijn tegen die tij d niet langer  de Staten-Generaal of de Nationale Vergade-
ring,ring,  maar  het Vertegenwoordigend Lichaam en het Uitvoerend Bewind. Zie verder  paragraaf 2.2.1.2. 

466 Zie Schutte (1974), p. 115. 
477 Zie Schutte (1974), p. 132,139-40. 
***  Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) is een fervent patriot, lid van het Comité en van de Aziatische 

Raad,, die zich geleidelijk minder  radicaal ging opstellen. Hij  is tegenstander  van Napoleon en Lodewijk Napole-
on.. Van 1813 tot 1840 is hij  directeur  van de politie te Amsterdam. 

499 Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 161. Mij n cursivering. 
500 Zie Us, p. 9-10. Blijkens Van der  Chijs (1885-1900), deel XII , p. 174 spreekt de resolutie van 24 decem-

berr  1795 dan ook van het onlangs tot ultimo december  1798 verlengde octrooi. 
511 Van Hasselt, p. 69. De hierna volgende artikelen en passages uit de Staatsregeling van 1798, en uit latere 

staatsregelingen,, constituties en grondwetten zijn overgenomen uit Van Hasselts werk, tenzij  anders vermeld. 
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VOC-eigendommenn ondubbelzinnig staatseigendommen worden. De vernietiging van het octrooi, die 

dee opheffing van de VOC definitief zal maken, laat dan nog even op zich wachten. Op verzoek van het 

Comité,, ingediend op 17 december 1797, heeft de Nationale Vergadering eind januari 1798 het octrooi 

vann de VOC namelijk met een jaar verlengd: het zal nu op 31 december 1799 aflopen." In combinatie 

mett de overname van de VOC-schulden en de VOC-bezittingen op grond van de eerste alinea van 

artikell  247 Sr 1798, betekent dit het einde van de VOC met ingang van 1 januari 1800. 

Terr afsluiting van de behandeling van de ontmanteling van de VOC zal hier nog iets worden gezegd 

overr de betwiste rechtmatigheid van die ontmanteling en over de redenen om de VOC op te heffen. Aan 

dee status van de overgenomen VOC-bezittingen zullen verderop nog enkele opmerkingen worden 

gewijd,, bij de behandeling van de Staatsregeling van 1798. 

Overr de rechtmatigheid van de 24 december-resolutie is door tijdgenoten veel geschreven. Een 

centralee rol in de discussie spelen Cras en de al genoemde Wiselius.53 In september 1796 verzoekt de 

Amsterdamsee hoogleraar Cras, als gemachtigde voor een aantal participanten en hoofdparticipanten van 

dee VOC, om herstel van het hun aangedane onrecht. Dit lokt in november 1796 een reactie uit van 

Wiselius,, die radicaal Patriot en vooraanstaand lid van het Comité is. Wat in deze discussie opvalt is de 

verschillendee interpretatie die aan de rechten van de VOC op de door haar bezette gebieden wordt 

gegeven.544 Volgens Cras heeft de VOC 'door zich te vestigen in de Oosterse landen, van die landen (...) 

verkregenn het recht van volle en vrije eigendom'," wat onder meer het recht impliceert de verkregen 

landenn te verkopen of aan een andere mogendheid te vervreemden. Wiselius, die volgens Schutte zijn 

betoogg verder meer op politieke theorie dan - zoals Cras - op formeel recht baseert,56 komt in reactie 

hieropp met het argument dat de VOC-rechten op oosterse landen gegrond zijn in het octrooi van 20 

maartt 1602, en dat daar in artikel 35 is bepaald dat dergelijke rechten werden verkregen op naam van 

dee Staten-Generaal.57 

Inn november 1802, als de VOC op grond van de Staatsregeling van 1798 al is opgeheven, zullen 

Crass en Wiselius de discussie nog eens overdoen. Ze doen dit naar aanleiding van het in januari 1802 

522 Zie Les, p. 89. 
533 Henrik Constantijn Cras (1739-1820) wordt in 1771 te Amsterdam benoemd tot hoogleraar in het Romeinse 

enn hedendaagse recht, in 178S tot hoogleraar in het staatsrecht, en in 1790 tot hoogleraar in het natuur- en 
volkenrecht.. Hij wordt in 1798 afgezet, maar kort daarna benoemd tot lid van de Commissie van Twaalf (1798-
1804),, die belast is met het ontwerpen van nieuwe regelgeving voor de Bataafse Republiek. 

544 Zie Les, pp. 34-9, Schutte (1974), pp. 111-5 en De Wit, p. 187-90. 
""  Les, p. 34. 
566 Zie Schutte (1974), p. 112. 
577 Zie Les, p. 39. Dat dit klopt is in het vorige hoofdstuk gebleken: in het octrooi van 20 maart 1602 en ook in 

hett Plakkaat van 27 november 1609 hebben de Staten-Generaal zich de oppersoevereiniteit over de veroverde 
gebiedenn voorbehouden. 
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bijj  de Aziatische Raad (de opvolger van het Comité) ingediende verzoek van Hollandse hoofdpartici-

pantenn om erkenning van hun eigendomsrechten op de VOC.58 Aan deze nieuwe discussie is vooral 

opmerkelijkk dat Cras nu erkent dat de staat het recht heeft over het bezit van de onderdaan (in casu de 

VOC)) te beschikken. Tegelijkertijd constateert hij dat de staat van dit recht eeuwenlang geen gebruik 

heeftt gemaakt en meent hij dat er geen noodzaak was dat in 1795 wel te doen. In hoeverre die noodzaak 

inderdaadd niet aanwezig was, kan hier in het midden blijven. Dat de Staten-Generaal van hun rechten al 

zeerr lang vrijwel geen gebruik meer hebben gemaakt klopt echter in ieder geval, zo is in het vorige 

hoofdstukk gebleken. En dat Cras dan vraagtekens plaatst bij de ingrijpende maatregelen die de Staten-

Generaall  en hun opvolgers hebben genomen op grond van die rechten, is niet onbegrijpelijk. 

Hoee interessant deze juridische discussie ook is, en hoezeer zowel voor het standpunt van Wiselius 

alss voor het latere standpunt van Cras wel iets te zeggen valt, ze is toch vooral academisch. De redenen 

voorr de overname en de opheffing van de VOC lijken meer politiek en economisch te zijn geweest, 

zoalss door respectievelijk Schutte en Les al gesteld is, dan zuiver juridisch. 

Volgenss Schutte heeft de overname en opheffing van de VOC een eenzijdig en politiek karakter. Als 

leidraadd fungeert de gedachte dat koloniën 'bezittingen van de staat zijn, verworven ten bate van het 

gemenebest'.599 Hij wijst ter illustratie daarvan op Wiselius, die stelt dat een geprivilegieerde maatschap-

pijj  als de VOC in strijd is met het algemeen belang en met de volkswil.60 Les gaat vooral uit van 

economischee redenen voor de overname en opheffing. Omdat de VOC niet meer kon voldoen aan haar 

verplichtingen n 

dedenn [de Staten] wat elke koopman in zulk een geval zou hebben gedaan; als enig crediteur en 
bovendienn souverein, meenden zij de zaak extra-judicieel en ondershands te kunnen regelen; zij 
namen,, zoals in een dergelijk geval gebruikelijk was en is, het hebben en houden van de debiteur tot 
zich.61 1 

Watt de precieze motivering van het nieuwe bewind ook mag zijn geweest, het is vooral belangrijk op te 

merkenn dat waar het de VOC betreft, de Patriotten er niet voor zijn teruggedeinsd om de radicaalst 

mogelijkee stap te zetten. Ze hebben de VOC opgeheven en aldus de lijn van onder meer Dirk van 

Hogendorpp gevolgd. De overige maatregelen van de Patriotten op het gebied van de overzeese gebie-

den,, voorzover die uit de Staatsregeling van 1798 naar voren komen, zijn een stuk minder radicaal. 

2.2.1.22 De Staatsregeling van 1798 en de Instructi e voor  de Aziatische Raad van 1800 

Alss de Patriotten in februari 1795 een meerderheid in de Staten-Generaal hebben, besluit deze meerder-

**  Zie Schutte (1974), p. 185-7. 
599 Schutte (1974), p. 214. 
600 Zie Schutte (1974), p. 113-5. Schutte (1976), p. 154 wijst verder op een arkeer van monopolies en een 

voorkeurr voor vrijhandel onder de Patriotten als redenen voor de opheffing van de VOC. 
611 Les, p. 94. 
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heidd een Nationale Vergadering bijeen te roepen die de taken van de Staten-Generaal moet overnemen 

enn een grondwet moet ontwerpen. De Staten-Generaal stellen intussen een reglement voor de verkiezing 

enn de werkzaamheden van de Nationale Vergadering op. Dit reglement komt in december 1795 gereed 

enn fungeert tot 22 januari 1798 als voorlopige grondwet.62 De Nationale Vergadering komt vanaf maart 

17966 bijeen en benoemt uit haar midden commissies die een grondwet ontwerpen. Er komt een ontwerp 

(doorr zijn grote omvang - 918 artikelen - wel het 'dikke boek' genoemd) dat in mei 1797 licht gewij-

zigdd wordt aangenomen door de Nationale Vergadering. Dit ontwerp wordt in een volksstemming 

verworpen.. De Nationale Vergadering benoemt daarop een nieuwe commissie. Voordat die commissie 

eenn ontwerp kan indienen, wordt op 22 januari 1798 met Franse steun een staatsgreep gepleegd. 

Diezelfdee dag wordt het Reglement dat fungeerde als voorlopige grondwet afgeschaft. De Constitueren-

dee Vergadering - opvolger van de Nationale Vergadering - stelt een commissie in tot voorbereiding van 

eenn staatsregeling. Een uit Frankrijk afkomstige ontwerp-constitutie, gebaseerd op de Franse grondwet 

vann 1795, wordt uitgangspunt voor de werkzaamheden.63 Het ontwerp van de commissie wordt op 17 

maartt 1798 door de Constituerende Vergadering aanvaard. Op 23 april 1798 wordt het bij volksstem-

mingg aangenomen: er zijn 153.913 voorstemmers en 11,597 tegenstemmers. Op 1 mei 1798 wordt het 

ontwerpp afgekondigd en treedt het als de Staatsregeling van 1798 in werking.64 

Dee Staatsregeling van 1798 is om twee redenen van belang. Ten eerste bevat ze economische en 

ideologischee uitgangspunten voor het beheer over Oost-Indië waaraan lange tijd zal worden vastgehou-

den.. Ten tweede is de Staatsregeling van 1798 de eerste poging om ondubbelzinnig te regelen wie in 

Nederlandd op het terrein van de regelgeving voor Oost-Indië welke bevoegdheden heeft. De Staatsrege-

lingg van 1798 is daarmee op koloniaal terrein een enorme staatsrechtelijke stap vooruit ten opzichte van 

voorgaandee tijden. Het lijk t daarom juist om iets dieper in te gaan op de koloniale artikelen van deze 

eerstee Nederlandse grondwet. 

Dee Staatsregeling van 1798 bevat een aparte titel over buitenlandse bezittingen en koloniën, die 25 

artikelenn (de artikelen 231-255 Sr 1798) groot is.6S In deze staatsregeling komen de koloniën daarmee 

622 De artikelen 78 en 96 van dit Reglement, die gaan over de bezittingen van de staat in Oost-Indie en over het 
Comité,, zijn hiervoor al aan de orde gekomen. 

633 Zie Van den Berg, p. 112-4; De Gou (1988-1990), deel I, p. LXVI ; De Meij (2003), p. 305-9; Schama, p. 
370-81;; Van der Tang, p. 135-8 en De Wit, p. 162 voor de Franse invloed op de totstandkoming en inhoud van 
dee Staatsregeling van 1798. Deze schrijvers menen dat er invloed is geweest, maar geen aloverheersende. 

644 Uitgebreider hierover Schama, p. 296-381, en De Gou (1975), p. IX-XXVII , De Gou (1983-1985) deel I, p. 
DC-XLIX,, De Gou (1988-1990) deel I, p. IX-LXVII . Zie ook AGN, deel 11, p. 160-72; Bannier, p. 1-12; Gosses-
Japikse,, p. 721-35; De Meij (2003), p. 298-309; Van der Pot-Donner, p. 111-2; Van der Tang, p. 121-38; en De 
Wit,, p. 159-65. 

655 Zie Les, passim; en Sirks (2001), p. 199-210 voor de totstandkoming van de koloniale titel van de Staatsre-
gelingg van 1798. De Franse invloed op de totstandkoming en inhoud van de titel is klein. De Gou (1988-1990), 
deell  I, p. LXVI wijst erop dat de Franse ontwerp-constitutie geen koloniale titel bevatte. Het Comité heeft de 
kolonialee titel van de Staatsregeling ontworpen, en alleen op een later te behandelen punt - de positie van de 
Aziatischee Raad tegenover de wetgevende en de uitvoerende macht - is er Franse invloed geweest. 
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uitgebreiderr  aan de orde dan in alle latere Nederlandse staatsregelingen, constituties en grondwetten. 

Niett  alle 25 artikelen zijn voor  het onderwerp van dit hoofdstuk even belangrijk. Een nadere bespreking 

vann de Staatsregeling van 1798 moet de aandacht richten op twee essentiële punten. In de eerste plaats 

moett  gekeken worden naar  de aard van de verhouding tussen staat en koloniën. Hieruit komen namelijk 

dee economische en ideologische uitgangspunten van de Staatsregeling naar  voren. In de tweede plaats 

moet,, om de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Oost-Indië weer  te kunnen geven, geke-

kenn worden naar  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  en de inrichtin g van het bestuur 

overr  de koloniën in de Bataafse Republiek, naar  de inrichtin g van het bestuur  in Oost-Indië en naar  de 

matee waarin aan dat bestuur  regelgevende bevoegdheden zijn toegekend. 

DeDe verhouding tussen de Bataafse Republiek en de koloniën 

Dee ideeën over  de aard van de verhouding tussen Nederland en de koloniën die de Patriotten vóór  1795 

haddenn ontwikkeld zijn al eerder  aan de orde gekomen. Deze ideeën kwamen erop neer  op dat bijna alle 

Patriottenn de koloniën als wingewesten zagen en voorstander  waren van rechtseenheid, zij  het alleen 

voorr  blanke kolonisten, en dat slechts enkele radicale Patriotten en Dirk van Hogendorp de gedachte 

aanhingenn dat koloniën gelijkberechtigde delen waren van een te vormen ondeelbare republiek. 

Aann deze combinatie van ideeën vallen twee dingen op. In de eerste plaats lijken de wingewest-

gedachtee en de gedachte van rijks - en rechtseenheid, zoals die door  radicale Patriotten beide worden 

aangehangen,, met elkaar  op gespannen voet te staan. De wingewest-gedachte impliceert immers 

rechtsongelijkheidd tussen rijksdelen.*6 In de tweede plaats wordt zelfs door  de radicale Patriotten 

onafhankelijkheidd voor  de koloniën, hetgeen weer  een stap verder  gaat dan rijks-  en rechtseenheid, niet 

serieuss overwogen.67 Dat is natuurlij k ook wel begrijpelijk : onafhankelijkheid voor  de koloniën staat 

niett  op gespannen voet met de wingewest-gedachte, maar  is er  lijnrecht mee in tegenspraak. 

Hett  Comité tot de Oost-Indische handel en bezittingen, dat een centrale rol speelde bij  de opstelling van 

dee koloniale titel van de Staatsregeling van 1798, bestond voor  een groot deel uit radicale Patriotten. De 

zojuistt  aangeduide spanning komt dan ook duidelijk naar  voren in de totstandkoming van de koloniale 

artikelenn van de Staatsregeling van 1798.**  In oktober  1796 stelt het Comité dat voor  Oost-Indië 

666 Deze spanning bestaat alleen voor  degene die beide opvattingen aanhangt Voor  de meeste Patriotten die 
zichh met de koloniale kwestie bezighielden was er  daarom geen probleem: zij  hingen wel de wingewest-gedachte 
aan,, maar  niet de rijks-  en rechtseenheidsgedachte. 

677 Schutte (1974), p. 143 stelt dat de gedachte dat koloniale verhoudingen niet kunnen blijven voortbestaan 
voorall  leefde in de Angelsaksische wereld na het zelfstandig worden van de Amerikaanse koloniën. De radicale 
Patriott  Wiselius erkende de juistheid van deze gedachte, maar  was er  tegelijkertij d van overtuigd was dat het 
vaderlandss eigenbelang een zelfstandig worden van de koloniën uitsloot 

""  Vergelijk Schutte (1974), p. 115. 
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handell  het tederst voorwerp van den aandagt des Wetgeevers behoort uit te maaken, dat, zal men van 
dezelvee alle die voordeelen voor  de Natie trekken (...) die Wetgever, zijnen invloed op dezelve 
rechtstreekss zal moeten uitoeffenen, en de inwendige politi e dier  afgeleegene gewesten, voor zoveel 
geenegeene plaatselijke of andere hindernissen zulks beletten, doen overeenstemmen met het aangenomen 
Systhemaa en de Constitutie deezer  Republiek.69 

Hierr  lijk t er  nog van uit te worden gegaan dat beide ideeën elkaar  niet uit te hoeven sluiten: de Oost-

Indischee opbrengsten zullen door  rijks - en rechtseenheid alleen maar  groeien. Toch houdt het Comité 

viaa de in het citaat gecursiveerde woorden een slag om de arm die al snel een rol van betekenis gaat 

spelen.. Zo belijdt Wiselius reeds in een rapport van december  1796 weliswaar  de grondbeginselen van 

rijks -- en rechtseenheid als hij  stelt: 

(...)) die landen, welken tot heden toe de namen van Bezittingen en Colonifin gedragen hebben, vandan 
voordaann zullen moeten beschouwd worden als onafscheidelijke deelen der eene en ondeelbare 
BataavscheBataavsche Republiek. 
Alss een tweede zodanige waarheid stellen wij , dat al hetgeen hier regt en billijk  is, ook daar regt en 
billijkbillijk  zal zijn moeten, waarvan als een noodzakelijk gevolg mag worden beschouwd dat overal waar 
zulkss ook zoude mogen zijn, door  de geheel Bataavsche Republiek heenen, de regten en alzo ook de 
plichtenn dezelve zijn (..-).70 

Evenn verderop heet het echter: 

Intusschenn is de staat der  zaaken in die verafgelegene landen zodanig dat men er  niet zonder  reuke-
loosheidd toe zoude kunnen toetreden om ietwes nieuws hetwelk derzelver  wijze van bestaan aangaat, 
inn werking te brengen zonder  alvorens opzettelijk alle omstandigheden nagegaan en onderzogt te 
hebbenn of en in hoeverre eene dadelijke toepassing zonder  gevaar  geschieden kan.71 

Enn dit resulteert in enkele ontwerp-artikelen waarin de rijks - en rechtseenheid als uitgangspunt geno-

menn worden, maar  wel 

onderr  zodanige bepaalingen alleen als derzelver  betrekkingen [= de betrekkingen van de koloniën] tot 
deezee Republiek volstrekt noodzakelijk maaken.72 

Dee in december  1796 geuite twijfel s verdwijnen niet meer. In een ontwerp-vertoog van december  1797, 

opgesteldd door  Wiselius en Von Liebeherr, een ander  lid van het Comité,73 komen zowel het streven 

naarr  rijks-  en rechtseenheid, in vrijwe l dezelfde bewoordingen als die van het rapport van een jaar 

699 Les, p. 111-2. Mij n cursivering. 
700 De Gou (1988-1990), deel I, p. 375. Mij n cursiveringen. Zie ook Les, p. 116. 
711 De Gou (1988-1990), deel I, p. 375-6. Zie ook Les, p. 117. Hierbi j  kan gevoeglijk worden aangenomen dat 

'zonderr  gevaar' betekent zonder  gevaar  voor  handelsopbrengsten. 
722 Aldus ontwerp-artikel 3; zie De Gou (1988-1990), deel I, p. 376. Les, p. 117-8 geeft ook een aantal 

ontwerp-artikelen,, die echter  sterk afwijken van die door  De Gou gegeven. De geciteerde passage komt ook in 
Les''  weergave van de ontwerp-artikelen voor, maar  in het eerste in plaats van in het derde ontwerp-artikel . 

733 Bogislaus Fredericus von Liebeherr  (1756-1821) is klerk te Batavia tot 1779. Na aankomst in Nederland 
ontwikkel tt  hij  zich tot een fervent patriot . Hij  verblijf t na de restauratie van het stadhouderlijk bewind van 1787 
tott  1795 in Frankrijk . Bij  terugkeer  wordt hij  lid van het Comité. Vanaf 1816 is bij  ambtenaar  in Nederlands-
Indiê" .. Les, p. 70 noemt als mede-opsteller  van het vertoog ook nog Frederik Willem Fennekol (1761 of 1762-
1837),, eveneens lid van het Comité. 
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eerder,, als het manen tot voorzichtigheid en de oproep tot voorafgaand onderzoek opnieuw voor.74 Het 

ontwerp-vertoogg wijst erop dat rijks - en rechtseenheid 

onderscheidenlijkk  bepaald en gewijzigd [kunnen] worden naar  gelang der  natuur  en zedenkundige 
omstandighedenn en naar  mate het belang van allen, waarvoor  het biezonder  belang in allen gevallen en 
tenn allen tijde wijken moet, zulks komt te vorderen.73 

Uiteindelij kk  resulteert dit in een aantal artikelen van de Staatsregeling 1798 waaruit kan worden 

afgeleidd dat de wingewest-gedachte, die leidend principe was tijdens de VOC-periode, nog steeds het 

leidendee principe is. 

Zoo spreekt artikel 129 Sr  1798 over  'Goederen en Bezittingen der  Republiek' en over  'haare 

buitenlandschee Etablissementen en Coloniën', waarvan de inkomsten in de nationale kas worden 

gestort.. Artike l 247 Sr  1798 heeft het over  'alle de Bezittingen en Eigendommen der  gewezen Oost-

IndischeIndische Compagnie', die door  de Bataafse Republiek tot zich worden genomen. Gecombineerd met de 

artikelenn 1 en 3 Sr  1798, waarin het grondgebied van de ene en ondeelbare Bataafse Republiek wordt 

beperktt  tot de acht departementen in Europa, laat dit van de gedachte van rijkseenheid niet veel over. 

Dee overzeese gebieden zijn in de Staatsregeling in hun hoedanigheid van staatseigendom en wingewest 

opgenomen.76 6 

Artikelenn als 231 en 246 Sr  1798 die onder  meer  gaan over  de invoering van 'republikeinsche 

beginselen''  (artikel 246 Sr  1798) in Oost-Indifi , schuiven bovendien mogelijke ontwikkelingen in de 

richtingrichting  van rechtseenheid op de lange termijn,  kennelijk in afwachting van het in het hiervoor  vermel-

dee rapport en ontwerp-vertoog verlangde onderzoek naar  de mogelijkheid van rechtseenheid.77 

RegelgevingRegelgeving voor en bestuur over de koloniën 

Kijken dd naar  de regelgeving voor  en het bestuur  over  de koloniën, moet er  vooraf op worden gewezen 

datt  de Staatsregeling van 1798 de onderscheiding van de drie machten uit de leer  van Montesquieu 

overneemt.7**  In de aanhef van 'Titu l UI'  van de Staatsregeling wordt gesteld: 

Dee drie voornaame Magten in een welgeregelde Republiek zijn: 
1.1. De Vertegenwoordigende Hoogste Magt. 
2.2. De Uitvoerende Magt 
3.3. De Regterïijke Magt. 

744 Zie hiervoor  De Gou (1988-1990), deel I, p. 391 en Les, p. 126. Het ontwerp-vertoog is wel iets duidelijker 
overr  de rechtseenheid, die alleen betrokken is op 'Bataafsche Burgeren in Asia, Africa en America', zodat de 
inheemsee bevolking ondubbelzinnig wordt uitgesloten. 

755 De Gou (1988-1990), deel I, p. 391. Zie ook Les, p. 126. 
766 Zie ook Schutte (1974), p. 141. 
777 Zie Schutte (1974), p. 176 voor  een andere reden voor  het op de lange termijn  schuiven van dergelijke 

veranderingen::  de leden van het Comité hechtten aan hun invloedrijk e positie, en verwachtten dat ze deze langer 
kondenn blijven innemen door  beslissingen uit te stellen. 

nn Zie Van der  Pot-Donner, p. 113. 
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Dee 'Vertegenwoordigende Hoogste Magt' - van machtsevenwicht is dus geen sprake - wordt uitge-

maaktt door het Vertegenwoordigend Lichaam. Dit Lichaam wordt gekozen via een getrapt stelsel,79 

waarvann een belangrijk kenmerk is dat het een aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking bij de 

verkiezingenn betrekt.80 Het Vertegenwoordigend Lichaam, dat op grond van dit stelsel uit 94 leden 

bestaat,, heeft bij uitsluiting de wetgevende macht, zo blijkt uit de artikelen 30 en 50 Sr 1798: 

30.. Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk vertegenwoordigt, en, in 
deszelfss naam, wetten geeft, overeenkomstig het voorschrift der Staatsregeling. 
50.. Aan dit Lichaam behoort, uitsluitender wijze: 
a.. De Magt van Wetgeving, benevens het verklaren, verbeteren, opschorten en afschaffen der Wetten, 
alless naar en behoudens het voorschrift der Staatsregeling. (...) 

Dee 'Uitvoerende Magt' ligt in handen van een Uitvoerend Bewind dat op grond van de artikelen 83 en 

844 Sr 1798 uit vijf leden bestaat en door het Vertegenwoordigend Lichaam buiten zijn midden wordt 

gekozen.. De belangrijkste taken voor dit Bewind op het terrein van wetgeving zijn te vinden in de 

artikelenn 103 en 105 Sr 1798: 

103.. Het Uitvoerend Bewind doet de Wetten (...) registreeren, parapheeren, teekenen, in de Redisen-
tieplaatss afkondigen (...). 
105.. Het Uitvoerend Bewind is voornaamlijk belast met het toezigt op de stipte uitvoering van alle 
Wettenn en Besluiten des Vertegenwoordigenden Lichaam. Het regelt de wijze dier uitvoering, voor 
zooo verre die bij de Wet zelve niet bepaald is, en ziet naauwkeurig toe, dat ieder ten dien opzigte tot 
zijnenn ptigt gehouden worde. 

UitUit  artikel 105 Sr 1798 volgt dat de uitvoerende macht van het uitvoerend bewind niet alleen individue-

lee uitvoeringshandelingen omvat, maar ook een meer gedetailleerde, ondergeschikte regelstelling. Deze 

regelstellingg mag alleen, zo zal dadelijk blijken, nooit de vorm van een wet aannemen. 

Verderr kan het Uitvoerend Bewind op wetgevend terrein een adviserende rol vervullen op grond van 

dee artikelen 133 en 134 Sr 1798: 

133.. Het kan, ten alle tijde, aan het Vertegenwoordigend Lichaam een voorstel doen, en maatregelen 
voordragenn tot heil van den Lande; doch het doet zulks, nimmer, in de form van eene Wet. 
134.. Hetzelve dient, (...) het Vertegenwoordigend Lichaam, van consideration en advies, of ook van 
berigt,, in alle gevallen, waarin zulks van hetzelve gevorderd word. 

Tenn slotte heeft het Uitvoerend Bewind een uitgebreide bestuurlijke taak, zo blijkt bijvoorbeeld uit de 

artikelenn 106 en 107 Sr 1798: 

106.. Het draagt, overeenkomstig de Wetten, zorg voor de inwendige en uitwendige veiligheid van den 
Staatt (...). 

799 Zie de artikelen 9-29 Sr 1798, en het Reglement, Letter A Sr 1798 voor het kiesstelsel. In het kort komt het 
neerr op het volgende: grondvergaderingen van 500 zielen elk kiezen een kiezer (+ plaatsvervanger) en een 
kandidaat-vertegenwoordigerr (+ plaatsvervanger). De kiezers uit 40 grondvergaderingen vormen samen één 
districtsvergadering.. Per districtsvergadering, waarvan er 94 zijn, wordt door de 40 afgevaardigde kiezers de 
vertegenwoordigerr uit de kandidaat-vertegenwoordigers gekozen. 

Kossmann,, deel 1, p. 86 meldt dat aan de volksstemming van 23 april 1798 over de ontwerp-staatsregeling, 
waarbijj  geen getrapt stelsel werd gebruikt, maar wel dezelfde vereisten om actief kiesrecht te mogen uitoefenen 
werdenn gehanteerd, '165 520 mannen, dat is 40% van het totaal aantal volwassen mannen' deelnamen. 
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107.. Het heeft toezigt over  de handelingen der  Departementaale en Gemeente-Besturen, gelijk mede 
derr  Geregtshoven en Regtbanken. Het kan derzelver  Acten, zo die met de Wetten strijdi g zijn, in haare 
werkingg schorsen (...). 

Bovenstaandee artikelen zijn het begin van de leerstellige verdeling van regelgevende bevoegdheden; het 

feitt  dat nu over  wetgevende bevoegdheden van de vertegenwoordigende hoogste macht wordt gespro-

ken,, illustreert dit 

Bijj  de behandeling van de VOC-periode is gesproken over  regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniënn en zijn als voorbeelden van regelgeving zowel wetten als ordonnantiön als plakkaten als 

instructiess genoemd. Van een duidelijk onderscheid tussen wetgevende macht en uitvoerende macht en 

tussenn soorten regelgeving is in die periode geen sprake. Er  is in de VOC-periode met andere woorden 

geenn systematiek die eens en voor  al vastlegt welk orgaan wat mag en moet regelen, welke vorm de 

regelingenn van de verschillende organen moeten aannemen, en welke rangorde er  tussen de organen en 

tussenn de soorten regelingen bestaat. Dit alles wordt aan de praktij k overgelaten. Het is daarom moge-

lij kk  voor  de VOC-periode over  regelgevende bevoegdheden en regelgeving zonder  meer  te spreken, 

zonderr  daarbij  een systeem van onderlinge verhoudingen die van tevoren vastliggen te kunnen schetsen 

off  zelfs maar  nodig te hebben.81 

Eenn dergelijk systeem is er  tegenwoordig wel Het is in hoofdzaak neergelegd in artikel 89 Gw. Het 

onderscheidtt  tussen wetten, vastgesteld door  de wetgevende macht, en overige regelgeving, vastgesteld 

doorr  de uitvoerende macht, en het bepaalt de verhoudingen tussen de regelingen. Het huidige systeem 

iss het resultaat van een ontwikkelingsproces dat begint met de Staatsregeling van 1798. Al in deze 

Staatsregelingg wordt onderscheiden tussen de wetgevende macht, die wetten maakt, en de uitvoerende 

macht,, die overige regelingen maakt. 

Dee machtsverhouding tussen wetgever  en bestuur  op het terrein van regelgeving in de Staatsregeling 

vann 1798 valt uit de hierboven weergegeven artikelen af te leiden. Zo blijk t uit artikel 50 Sr  1798 dat 

hett  zwaartepunt van de regelgevende bevoegdheden bij  de wetgevende macht ligt. Deze moet alles 

regelen,, waarin door  de Staatsregeling van 1798 en door  de voorhanden zijnde wetten nog niet is 

voorzien.. Hiermee lijk t alle regelgevende bevoegdheid in handen van het Vertegenwoordigend 

Lichaam.. Zoals gezegd valt uit artikel 105 Sr  1798 echter  af te leiden dat binnen het in dit artikel 

nauwkeurigg omschreven en omlijnde kader, regelgeving door  het bestuur  wel degelijk mogelijk is. De 

eindindrukk van de Staatsregeling van 1798, (ook) voor  zover  het gaat om de verdeling van regelgeven-

dee bevoegdheden, is dan ook 
datt  men het Uitvoerend Bewind well  met voldoende feitelijke macht heeft willen bekleeden, maar  toch 

""  Zie ook Van der  Pot (1916), p. 81, waar  wordt gesteld dat een 'afbakening hetzij  van wat theoretisch onder 
wetgevingg was te verstaan, hetzij  tusschen de constitutioneele bevoegdheid van wetgevend en uitvoerend orgaan' 
wass te verstaan niet uit de 'periode der  Unie' viel af te leiden omdat het toen ontbrak 'aan die scherpe onder-
scheidingg der  "machten" , waaruit de geheele kwestie haar  oorsprong neemt.' 
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overigenss een omlijning, voor  zooveel dh mogelijk was, van zijn taak heeft beoogd. De bevoegdheid 
vann het Uitvoerend Bewind was de uitzondering op den regel, die alle bevoegdheid legde in de handen 
derr  vertegenwoordigers van het souvereine volk.*2 

Overgaandd naar  de koloniale Titu l VÜ' van de Staatsregeling: 'Van de Buitenlandsche Bezittingen en 

Coloniënn der  Republiek en van derzelver  Bestuur  hier  te Lande', wordt allereerst opgemerkt dat van 

dezee titel, die de artikelen 231-255 Sr  1798 beslaat, de artikelen 231-246 Sr  1798 gaan over  de buiten-

landsee bezittingen en koloniën in het algemeen. De artikelen 247-250 Sr  1798 gaan over  de 'Asiatische 

Bezittingenn en Etablissementen', en de artikelen 251-255 Sr  1798 gaan over  de 'West-Indische Bezit-

tingenn en Koloniën, in Amerika, en op de kust van Guinea'. 

Uitt  de koloniale titel blijk t dat er  in Nederland drie organen (zullen) zijn met regelgevende of 

bestuurlijk ee bevoegdheden voor  Oost-Indië: het al genoemde Vertegenwoordigend Lichaam, het ook al 

genoemdee Uitvoerend Bewind, en de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen. Deze Raad, 

diee ook wel de Aziatische Raad wordt genoemd en op 19 mei 1800 in functie treedt als opvolger  van 

hett  op 15 mei 1800 opgeheven Comité, bestaat uit negen leden, die worden benoemd en ontslagen door 

hett  Uitvoerend Bewind (233 en 234 Sr  1798).83 

Dee Staatsregeling van 1798 gaat uitgebreid in op de bevoegdheden van het Vertegenwoordigend 

Lichaam.. De artikelen 231, 236, 241, 242, 246, 249 en 250 Sr  1798 geven het Vertegenwoordigend 

Lichaamm ruime en fundamentele bevoegdheden voor  de koloniën op staatsrechtelijk, financieel, 

ideologischh en economisch terrein. Artike l 231 Sr  1798 lijk t een algemene bevoegdheid toe te kennen 

diee al deze terreinen omvat. Het tamelijk vaag geformuleerde artikel - dat net als meer  artikelen in de 

kolonialee titel spreekt over  de Vertegenwoordigende Vergadering - luidt als volgt: 

231.. De betrekkingen der  Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van de Bataafsche Republiek, in de 
beidee Indien, tot het Moederland, zullen op den thands nog plaats hebbende voet blijven, totdat de 
Vertegenwoordigendee Vergadering, op voorstel van het Uitvoerend Bewind, daaromtrend zoodanige 
schikkingenn zal hebben gemaakt, als zij  ter  bevordering van het algemeen belang oordeelen zal te 
behooren. . 

Hett  Vertegenwoordigend Lichaam moet 'schikkingen' maken over  de betrekkingen tussen de overzeese 

gebiedenn en Nederland. De overige artikelen bevatten meer  specifieke bevoegdheden en opdrachten. 

Zoo krijg t het Vertegenwoordigend Lichaam ten aanzien van de koloniën op specifiek staatsrechtelijk 

terreinn twee taken. Het dient de Instructi e voor  de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen 

vastt  te stellen, op voorstel van het Uitvoerend Bewind; daarnaast moet het de staatsinrichting en de 

822 Van der  Pot (1916), p. 65. Zie Van der  Pot (1916), p. 63-5 en 83 voor  een behandeling van de verdeling 
vann regelgevende bevoegdheden in de Staatsregeling van 1798. 

****  Hiermee blijf t het beheer  over  Oost-IndiC in handen van colleges. Blijkens Van Berckel, p. 84-5 en De Gou 
(1983-1985),, deel II , p. 424-8 is wel gesproken over  de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur  over  de 
koloniën,, maar  riep deze mogelijkheid te veel weerstand op. 
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inrichtingg van het bestuur en van de justitie in Oost-Indië bij wet regelen (236 en 250 Sr 1798). Inzake 

dee financiën is bepaald dat de gelden voor het onderhoud van de bezittingen en koloniën en de gelden 

voorr het voorzien in soldijen, renten, pensioenen en andere noodzakelijkheden door het Uitvoerend 

Bewindd gevraagd moeten worden van het Vertegenwoordigend Lichaam (241 Sr 1798). Verder moet 

hett Uitvoerend Bewind het Vertegenwoordigend Lichaam jaarlijks verslag doen van de sommen die tot 

waarnemingg van de belangen van de bezittingen en koloniën zijn ontvangen en uitgegeven (242 Sr 

1798).*44 Ook op ideologisch terrein heeft het Vertegenwoordigend Lichaam een taak. Het moet bij wet 

bepalenn op welke wijze de Republikeinse beginselen in Oost-Indië zullen worden ingevoerd (246 Sr 

1798).. Deze beginselen zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerder weergegeven ideeën van de Patriot-

tenn over rijks- en rechtseenheid. Tot slot krijgt het Vertegenwoordigend Lichaam de mogelijkheid om, 

inn samenwerking met het Uitvoerend Bewind en de Raad, de handelsbetrekkingen tussen Nederland en 

Oost-Indiëë in een Charter vast te leggen (249 Sr 1798). 

Zolangg het Vertegenwoordigend Lichaam deze taken nog niet heeft vervuld, blijf t op grond van artikel 

2311 Sr 1798 in de betrekkingen tussen Nederland en Oost-Indië alles bij het oude. Dit betekent onder 

meerr dat de door de Heren XVI I verstrekte algemene instructies voor Oost-Indië blijven gelden, zodat 

vann veranderingen op het terrein van verdeling van regelgevende bevoegdheden in Oost-Indië nog geen 

sprakee is. De bevoegdheden van de gouverneur-generaal en zijn positie ten opzichte van de Raad van 

Indiëë worden nog steeds geregeld door vooral de Algemene Instructie van 1650. 

Hett betekent ook dat zolang er nog geen Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen is om 

hett Comité op te volgen, het Comité in principe zijn rol van hoogste bestuursorgaan met vergelijkbare 

regelgevendee bevoegdheden als de Heren XVI I kan blijven vervullen. Toch zorgt de totstandkoming 

vann de Staatsregeling van 1798 voor een verandering in de positie van het Comité. Het door de Staats-

regelingg in het leven geroepen Uitvoerend Bewind streeft namelijk naar een vaste greep op het Comité, 

'enn behandelde het in sommige gevallen als een nog niet georganiseerden Aziatischen Raad*,85 oftewel 

alss een aan zich ondergeschikt en verantwoordelijk orgaan.86 

Dee door artikel 231 Sr 1798 gecreëerde mogelijkheid om oude regelingen voor Oost-Indië te blijven 

gebruiken,, is in de praktijk onontbeerlijk gebleken. De door het Vertegenwoordigend Lichaam vastge-

steldee regelingen op koloniaal gebied zijn namelijk zeer gering in aantal geweest. Zo zijn de opdrachten 

aann dit Lichaam (en aan het Uitvoerend Bewind) in de artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798 niet 

MM Dat de wetgever uitgebreide financiële bevoegdheden heeft, komt in zijn algemeenheid al naar voren in 
artikell  50, aanhef; sub g en h Sr 1798. 

133 Van Berckel, p. 97. Zie ook Van Berckel, p. 122-7. 
MM Zoals nog zal blijken bepaalden de artikelen 98 en 234 Sr 1798 dat de Raad ondergeschikt en verantwoor-

delijkk is aan het Uitvoerend Bewind. 
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vervuld.877 Alleen aan de opdracht in artikel 236 Sr 1798 is voldaan: er is een Instructie voor de Raad 

gemaakt.. Op 21 mei 1798 wordt uit het Comité een commissie benoemd die op uitnodiging van het 

Uitvoerendd Bewind een ontwerp-instructie voor de Raad opstelt. Het ontwerp van deze commissie 

wordtt in oktober 1798 door het Comité goedgekeurd en aan het Uitvoerend Bewind gezonden. Na 

overlegg met leden van het Comité dient het Uitvoerend Bewind op 22 juli 1799 een sterk gewijzigde 

ontwerp-instructiee bij het Vertegenwoordigend Lichaam in. Na zelf nog enige veranderingen in dit 

ontwerpp aan te hebben gebracht, stelt het Vertegenwoordigend Lichaam op 11 april 1800 een 'Instruc-

tiee voor de Raad van Asiatische bezittingen en etablissementen' vast88 Hierna wordt op 15 mei 1800 

hett Comité tot de Oost-Indische handel en bezittingen door het Uitvoerend Bewind opgeheven, waarna 

opp 19 mei 1800 de Raad van Aziatische bezittingen in functie treedt.89 

Dee Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Raad van Aziatische bezittingen en etablissemen-

tenn geven een overzicht van de bevoegdheden inzake Oost-Indië van het Uitvoerend Bewind en van de 

Raad,, en van de verhouding tussen het Vertegenwoordigend Lichaam, het Uitvoerend Bewind en de 

Raad.. Over de bevoegdheden van het Uitvoerend Bewind kan worden opgemerkt dat dit orgaan, op 

grondd van zijn algemene 'uitvoerende' bevoegdheid van artikel 105 Sr 1798, meer gedetailleerde, 

ondergeschiktee regelstelling mag maken bij voor de koloniën vastgestelde wetten. Daarnaast heeft het 

hett beheer over Oost-Indië en over het inwendig bestuur van Oost-Indië, zo blijkt uit artikel 129 Sr 

1798,, dat te vinden is in 'Titul IV ' ('Van het Uitvoerend Bewind'): 

129.. Het [Uitvoerend Bewind] heeft de beheering over alle de Goederen en Bezittingen der Republiek, 
gelijkk mede over haare buitenlandsche Etablissementen en Colonien, en derzelver inwendig bestuur. 
Hett draagt zorg, dat de jaarlijksche inkomsten van alle dezelve verzekerd, en in de Nationaale Kas 
gestortt worden. 
Inn geen geval, kan het Uitvoerend Bewind die Goederen, Bezittingen, Etablissementen, of Colonien, 
afstaan,, vervreemden of bezwaren. 

Overr de bevoegdheden van de Raad bepaalt artikel 232 Sr 1798 het volgende: 

232.. Het Bestuur over de Bezittingen in Asia, midsgaders over de Colonien in Amerika, en de Bezit-
tingenn op de Kust van Guinea, zal worden opgedragen aan twee onderscheiden Raaden, welken, ieder 
geheell  afzonderlijk, zullen werken. Het eene zal worden genoemd de Raad van Asiatische Bezittingen 
enn Etablissementen; het andere de Raad der Amerikaansche Colonien en Bezittingen. 

Ookk de Raad voert het bestuur over Oost-Indië. Een competentiestrijd tussen Bewind en Raad zal dit 

echterr niet opleveren, gezien twee artikelen uit de Staatsregeling: 

877 De Gou (1995), p. IX stelt dat het nieuwe bewind in het algemeen 'niet voortvarend genoeg was in het tot 
standd brengen van de in de Staatsregeling in het vooruitzicht gestelde organieke wetten'. Zie ook Kossmann, deel 
1,, p. 86-7; Van der Pot (1916), p. 66-7; en Seeker, p. 128. 

MM Zie Van Berckel, p. 97-111, en Pekelharing, p. 37-8. Zie voor de tekst van het besluit van 11 april 1800 
(maarr niet van de Instructie) het Dagverhaal, deel VIII , p. 119, nr. 851. De Instructie is in 1800 afzonderlijk 'ter 
'ss Lands Drukkerye' in Den Haag gedrukt. 

899 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel Xffl , p. 408-9. 
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98.. De beide Raaden van Administratie, over  de buitenlandsche Etablissementen, Bezittingen en 
Colonienn der  Republiek (...) worden aangesteld door  het Uitvoerend Bewind, en zijn aan hetzelve 
ondergeschikt,, en verflndwoordelijk . 
234.. Beide Raaden zulllen verfindwoordelijk en ondergeschikt zijn aan het Uitvoerend Bewind. De 
aanstellingg en afstelling der  Leden zal door  hetzelve geschieden. 

Anderss dan het Comité, dat zeker  tot 1798 een tamelijk zelfstandige positie heeft gehad, is de Raad 

ondergeschiktt  en verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind, zo wordt tot tweemaal toe uitdrukkelij k 

vermeld.. Dat men het nodig heeft gevonden om zoveel nadruk te leggen op de ondergeschikte positie 

vann de Aziatische Raad ten opzichte van het Uitvoerend Bewind heeft te maken met angst voor  een al 

tee zelfstandige positie van de Raad, vergelijkbaar  met de positie van de Heren XVI I  ten opzichte van de 

Staten-Generaal.. Een dergelijke zelfstandige positie is tijdens de totstandkoming van de koloniale titel 

vann de Staatsregeling van 1798 wel bepleit Zo was het Comité er  een groot voorstander  van om de te 

vormenn Raad niet aan de uitvoerende macht, maar  aan de wetgevende macht ondergeschikt en verant-

woordelijkk  te maken, en zelfs dat maar  in beperkte mate. Zo zouden de leden van de Raad bevoegdhe-

denn hebben gekregen die aan die van de uitvoerende macht gelijkstonden.90 Mede onder  Franse druk, 

enn het is vooral op dit punt dat er  enige Franse invloed op de totstandkoming van de koloniale titel van 

dee Staatsregeling van 1798 is geweest, besloot de Constitutionele Vergadering echter  dat de Raad aan 

dee uitvoerende macht verantwoordelijk en ondergeschikt behoorde te zijn.91 

Watt  de formulerin g 'verantwoordelij k en ondergeschikt', beheer  door  het Bewind en bestuur  door 

dee Raad precies inhouden, valt uit de hierboven genoemde artikelen echter  niet af te leiden. De verhou-

dingg tussen de Raad en het Uitvoerend Bewind kan duidelijker  worden door  de artikelen over  de 

taakverdelingg tussen beide organen in de Staatsregeling van 1798 en in de Instructi e voor  de Raad van 

18000 nader  te bekijken. Allereerst zijn daar  de artikelen 240-244 Sr  1798. Uit deze artikelen blijk t dat 

dee Raad betrokken iss bij  vrijwe l alle in de Staatsregeling genoemde bestuursterreinen. Hij  speelt een rol 

bijj  de inrichtin g van de verdediging van Oost-Indiè"  (240 Sr  1798), bij  de aanvraag van de gelden nodig 

voorr  de defensie en het onderhoud van de bezittingen (241 Sr  1798), bij  het jaarlijk s afleggen van 

rekeningg en verantwoording (242 Sr  1798), bij  het benoemen van de hogere ambtenaren (243 Sr 

1798),922 en bij  het onderhoud van de troepen in Oost-Indiê (244 Sr  1798). Met uitzondering van de 

laatstee bevoegdheid ligt de bestuurlijk e eindverantwoordelijkheid echter  bij  het Uitvoerend Bewind. De 

taakk van de Raad is niet meer  dan een voorbereidende, zoals ook blijk t uit artikel 23 Ir  1800: 

23.. De Raad zal zich steeds beyveren tot het beraamen van de noodige ontwerpen, betrekkelyk het 
Staatkundige,, Huishoudeh/ke en Finantieele, van derzelver  werkzaamheden (...) en in het algemeen 

900 Zie De Gou (1988-1990), deel I, p. 389-401 en Les, p. 75. 
911 Zie Les, p. 87-8 en De Wit, p. 197. 
9292 De gouverneur-generaal wordt dus benoemd door  de overheid. De resolutie van de Staten-Generaal van 24 

decemberr  1795 had deze bevoegdheid ook al aan de overheid voorbehouden. Ze berust nu alleen niet meer  bij  de 
Staten-Generaal,, maar  bij  het Uitvoerend Bewind. 
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vann alle zoodanige maatregelen, als welke het meest kunnen toebrengen tot bevordering der algemeene 
belangenn des Bataafschen Volks en der Colonien, alle welke ontwerpen door den Raad zullen worden 
voorgedragenn aan het Uitvoerend Bewind, ten einde door hetzelve, desaangaande, met de meest 
volkomenee kennis van zaaken, zal kunnen worden geraadpleegd en besloten.93 

Dee Instructie voor de Raad van 1800 bevat nog enkele artikelen die van belang zijn voor de bevoegd-

heidsverdelingg tussen de Raad en het Uitvoerend Bewind. Artikel 20 Ir 1800 geeft de bevoegdheden 

vann de Raad in het algemeen weer: 

20.. De Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen zal hebben en uitoeffenen, in naam van het 
Uitvoerendd Bewind der Bataafsche Republiek, en op zyne verantwoordelykheden aan hetzelve, het 
algemeenn gezag en bestuur over de Bezittingen (...) gehoord hebbende aan de voormaalige Nederland-
schee Oost-Indische Compagnie (...). En zal dat gezag zich uitstrekken, zoowel tot het Staatkundige, 
Huishoudelyke,, Justitieele en Finanfaeele, als tot den Handel (...); zo, echter, dat de Raad verplicht zal 
zynn zich stiptelyk te gedragen naar, en te handelen overeenkomstig de Besluiten van het Uitvoerend 
Bewindd (...).94 

Dee Raad heeft daarmee een zeer uitgebreid gezag. Dit gezag omvat ook het vaststellen van regelgeving, 

zoalszoals blijkt uit artikel 10 Ir 1800. Een van de taken van de Raad zal zijn: 

10.. (...) Het doen onderhouden van de bestaande, en het maaken van de noodige Reglementen, 
Ordonnantiënn en beschikkingen.95 

Hett gezag van de Raad, inclusief zijn regelgevende bevoegdheden, is echter aan strikte voorwaarden 

gebonden.. Dat blijkt al uit het slot van artikel 20 Ir 1800: de Raad dient zich stiptelijk te gedragen naar 

enn te handelen in overeenstemming met de besluiten van het Uitvoerend Bewind. Het blijkt, voor de 

regelgevingg door de Raad, nog sterker uit artikel 3 Ir 1800: 

3.. De Raad zal jaarryks (...) aan hetzelve [= het Uitvoerend Bewind] eene generaale en zo veel moge-
lykk gespecificeerde voordragt doen, van al het gene, naar zyn inzien, betrekkelyk de Asiatische 
Etablissementen,, behoort verricht te worden, het zy met betrekking tot de inrichtingen, welke in de 
Colonienn behooren te worden daargesteld, (...) het zy met betrekking tot den Handel (...); en zal de 
Raadd zich in alle zyne werkzaamheden gedragen naar de Besluiten door het Uitvoerend Bewind op 
deezee voordragt genomen, dezelve, voor zo verre daar in bepaaldelyk in het een of ander is voorzien, 
stiptelykk achtervolgende, en voor zo verre de zaaken aan den Raad door het Bewind worden overge-
laaten,, ten meesten nutte van den Lande en der Colonien afdoende.96 

Doorr de Raad voorgestelde regelgeving aangaande de inrichting van de koloniën kan dus door het 

Uitvoerendd Bewind worden gewijzigd of vervangen. Als dat gebeurt, zo wordt om elke twijfel uit te 

sluitenn ook hier vermeld, is de Raad gehouden de door het Uitvoerend Bewind gewijzigde of nieuwe 

maatregelenn stipt te achtervolgen. 

933 Instructie, p. 11. 
944 Instructie, p. 10. 
955 Instructie, p. 6. Dat deze bevoegdheid aan de Raad is toegekend, en niet aan het in artikel 10 vermelde 

Departementt tot de Indische zaken, blijkt uit artikel 13 van de Instructie. Daar wordt gemeld dat de departemen-
ten,, die alle door de Raad uit zijn midden worden samengesteld, een voorbereidende functie hebben, 'zonder op 
eigenn gezag over eenige zaaken te mogen disponeeren' (Instructie, p. 8). 

9696 Instructie, p. 3-4. 
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Vann Berckel en Pekelharing hebben erop gewezen dat met de instelling van de Raad aanvankelijk 

werdd beoogd een bestuurscollege te creëren dat op zich zelf werkt, en dat onder meer zelf regelgeving 

kann en mag uitvaardigen. Het Uitvoerend Bewind moest daarbij niet meer dan een toezichthoudende rol 

spelen.. Het was daarmee de bedoeling een middenweg te vinden 'tusschen het Compagniestelsel en het 

andere,, dat de koloniën onmiddellijk van staatswege deed besturen'.97 Van dit alles is in de Staatsrege-

lingg van 1798 en in de Instructie voor de Raad van 1800 weinig overgebleven. De Raad is, aldus Van 

Berckel,, door deze regelgeving geworden tot 'een louter administratief College, met oneindig minder 

eigenn directie en verantwoording dan zijn voorgangers'.98 Vooral de artikelen 3 en 20 Ir 1800 maken 

hett de Raad vrijwel onmogelijk onafhankelijk van het Uitvoerend Bewind te besturen en te regelen. 

Hett Uitvoerend Bewind kan de bevoegdheid die het in deze artikelen is toegekend namelijk volledig 

naarr eigen goeddunken uitoefenen. Daardoor kan hij 'met de voordrachten van den Raad geheel en al 

naarr welgevallen handelen', en gaat de 'zoogenaamde zelfstandigheid van den Raad niet verder dan de 

Uitv.. Macht zou goedvinden'.99 Als de Staatsregeling van 1798 spreekt over 'verantwoordelijk en 

ondergeschikt',, dan duidt dat op een situatie waarin het Uitvoerend Bewind beschikt, en de Raad 

vervolgenss uitvoert. En als de Staatsregeling van 1798 onderscheidt tussen beheer ('behering') door het 

Uitvoerendd Bewind en bestuur door de Raad, is dat een aanduiding voor 'een streng gecentraliseerd 

bestuur',, waarbij 'het Uitvoerend Bewind zelf (...) het opperbestuur en opperbewind' aan zich houdt.100 

Samenvattendd levert het systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën dat 

naarr voren komt uit de Staatsregeling van 1798 en de Instructie voor de Raad van 1800 een stelsel op 

mett drie regelgevers, die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. In de eerste plaats is er een 

Vertegenwoordigendd Lichaam dat op grond van zijn algemene bevoegdheid van artikel 50 Sr 1798 en 

opp grond van de artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798 regelgeving voor de koloniën mag vaststellen. 

Hett Vertegenwoordigend Lichaam is de hoogste regelgever. Zijn regelgeving neemt de vorm aan van 

wettenn en bestrijkt zowel het economische als het ideologische en het staatsrechtelijke terrein. Ze vormt 

hett kader waarbinnen de overige regelgeving zich beweegt en waaraan de overige regelgevers zich 

hebbenn te houden. 

Inn de tweede plaats is er een Uitvoerend Bewind dat op grond van zijn algemene uitvoerende 

bevoegdheidd van artikel 105 Sr 1798 als de hoogste bestuurder over Oost-Indië tevens regelgevende 

bevoegdhedenn heeft. Deze regelgeving dient de uitvoering van wetten en mag zelf niet de vorm van een 

977 Pekelharing, p. 39. Zie verder Van Berckel, p. 104-5,202 en Pekelharing, p. 35-7. 
911 Van Berckel p. 131. 
999 Van Berckel, p. 110. 
1000 De Louter (1914), p. 72. Zie Pekelharing, p. 39 voor een andere opvatting: hij stelt dat de Instructie voor 

dee Raad dit orgaan in zijn zelfstandigheid handhaaft, waar net handel en bestuur in IndiS betreft. 
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wett aannemen. 

Inn de derde plaats is er een Raad voor Aziatische bezittingen en etablissementen, die als bestuurder 

inn het moederland ondergeschikt en verantwoordelijk is aan het Uitvoerend Bewind. De Raad heeft op 

grondd van artikel 10 Ir 1800 regelgevende bevoegdheden. Deze regelgeving neemt de vorm aan van 

algemenee maatregelen. Op grond van de artikelen 3, 20 en 23 Ir 1800 is de Raad echter verplicht de 

doorr hem gemaakte regelgeving ter goedkeuring voor te leggen aan het Uitvoerend Bewind. Het 

Uitvoerendd Bewind kan die regelgeving naar eigen inzicht wijzigen. Dit verschaft het Uitvoerend 

Bewindd in feite de eindverantwoordelijkheid voor het maken van alle in de Bataafse Republiek ge-

maaktee regelgeving voor de koloniën die niet de vorm van een wet aanneemt. 

Overigenss is er onder het stelsel van de Staatsregeling van 1798 en de Instructie van 1800 in 

Nederlandd maar zeer weinig regelgeving voor de koloniën gemaakt. Het Vertegenwoordigend Lichaam 

heeftt geen wetten voor de koloniën vastgesteld, het Uitvoerend Bewind heeft evenmin iets van zich 

latenn horen, en de Raad is pas onder de Staatsregeling van 1801 toegekomen aan het vaststellen van 

regelgevingg voor Oost-Indië. Wel heeft - zoals reeds opgemerkt - het Comité op 20 augustus 1798, toen 

dee Staatsregeling van 1798 al in werking was getreden, een Instructie voor de Raad van justitie te 

Bataviaa vastgesteld.101 

Inn het voorgaande is niet gesproken over de Indische regering, die toch ook regelgevende en bestuurlij-

kee bevoegdheden voor Oost-Indië heeft. De reden hiervoor is dat noch de Staatsregeling van 1798, 

nochh de Instructie voor de Raad van 1800 duidelijke uitspraken doen over de positie van de Indische 

regeringg ten opzichte van de organen in het moederland. Waarschijnlijk is het de bedoeling geweest om 

opp grond van artikel 250 Sr 1798 deze kwestie bij wet te regelen, maar die wet is er nooit gekomen. 

Tochh is er wel een basisprincipe geformuleerd, zij het niet in de Staatsregeling van 1798, maar in de 

ontwerp-grondwett van mei 1797 (het 'dikke boek'). In artikel 853 van dat ontwerp valt te lezen: 

853.. Het tegenwoordig Bestuur over den Oost-Indischen Handel, als mede over de Bezittingen en 
Etablissementenn der bovengemelde Maatschappy [= de VOC], zo hier te Lande, als in de genoemde 
BezittingenBezittingen en Etablissementen zelve, zal insgelyks ondergeschikt zyn aan de Uitvoerende Magt, en op 
denn tegenwoordigen voet (...) blyven voortduren, tot dat (...) dien aangaande door de Wetgevende 
Magtt nadere schikkingen zullen zyn gemaakt.102 

Uitgangspuntt is dus dat het bestuur in Indië ondergeschikt is aan de uitvoerende macht in Nederland, in 

casuu het Uitvoerend Bewind. Een nadere uitwerking van dit principe zal nog een tijd op zich laten 

wachten.. Eerst in 1804 zal er op grond van artikel 48 Sr 1801 een Charter komen dat de samenstelling 

enn de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering, en de verhouding tussen die regering en de 

1011 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XII , p. 766-74 en 999-1011 voor de tekst van deze Instructies. 
1022 De Gou (1983-1985), deel III , p. 169 van de facsimile uitgave van het ontwerp van constitutie. Mijn 

cursiveringen.. Zie ook Van Berckel, p. 85 en De Gou (1983-1985), deel II, p. 428. 
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kolonialee bestuurders en regelgevers voor de koloniën in het moederland nauwkeuriger vastlegt. Pas 

mett dit Charter komt er een volledig stelsel van basisregels voor de verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn tussen de verschillende organen die een rol spelen in het bestuur over Indiê. 

Overigenss is het Charter van 1804 slechts één van de vele voor Oost-ïndië relevante regelingen die 

naa 1798 in Nederland tijdens het overgangstijdperk zijn vastgesteld. Over deze regelingen gaat para-

graaff  2.2.2 van dit hoofdstuk. 

2.2.22 Ontwikkelingen op koloniaal terrein in Nederland na de Staatsregeling van 1798 

Hett schema dat in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk is gegeven toont dat na de inwerkingtreding van de 

Staatsregelingg van 1798 de staatsrechtelijke gebeurtenissen in Nederland elkaar in hoog tempo opvol-

gen.. Er is daarbij sprake van twee met elkaar samenhangende ontwikkelingen. Zo worden er nieuwe, 

elkaarr opvolgende Nederlandse grondwetten vastgesteld: de Staatsregelingen van 1801 en van 1805, en 

dee Constitutie van 1806. Daarnaast wordt er specifieke regelgeving voor Oost-ïndië vastgesteld: de 

Instructiee voor de Aziatische Raad van 1804, het Charter van 1804, het Regeringsreglement van 1806 

enn de Instructies van 1806 en 1807. Beide ontwikkelingen zullen in deze paragraaf behandeld worden. 

Achtereenvolgenss komen aan de orde: de Staatsregeling van 1801, de Instructie voor de Aziatische 

Raadd van 1804 en het Charter van 1804 (2.2.2.1); de Staatsregeling van 1805 en het Regeringsregle-

mentt van 1806 (2.2.2.2); de Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 (2.2.2.3). 

Hett zou te ver voeren de totstandkoming (van de koloniale artikelen) van de Staatsregelingen van 

18011 en van 1805, en van de Constitutie van 1806 even uitgebreid te behandelen als die van de Staats-

regelingg van 1798. De reden daarvoor is niet zozeer dat zij te kort hebben gegolden om een stempel op 

hett feitelijk gebeuren te drukken, dat geldt ook voor de Staatsregeling van 1798. De reden is veeleer 

gelegenn in hun theoretisch mindere belang. Tijdens de totstandkoming van de Staatsregeling van 1798 

iss overeenstemming bereikt over enkele centrale economische en ideologische uitgangspunten, zoals de 

gedachtee dat de koloniën staatseigendom en wingewest zijn. Aan deze uitgangspunten is in het over-

gangstijdperkk niet meer getornd. 

Dee verschillen tussen de Staatsregeling van 1798 en latere grondwetten uit het overgangstijdperk 

betreffenn op koloniaal terrein voornamelijk de verdeling van regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdhe-

den.. Voor een onderzoek daarnaar is een behandeling van de relevante grondwetsartikelen voldoende. 

Hierbijj  dient in het oog te worden gehouden dat de radicaalste periode van de Bataafse Republiek rond 

18000 voorbij is. Schutte noemt de jaren 1800/1801 'een kentering in onze Bataafse tijd, na Jacobijnse 

strijdbaarheidd en belijndheid brak de gematigdheid door' en elders spreekt hij over de rond 1800 

'langzamerhandd verstilde revolutie'.103 

Schuttee (1974), p. 116 en 176. 
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Redenenn hiervoor zijn het verdwijnen van het radicalisme als een volksbeweging in de Bataafse 

Republiek,, en de overgang in Frankrijk vanaf 1799 van revolutie naar Napoleontische autocratie, 

waardoorr op steun uit Frankrijk voor het vasthouden in Bataafse regeringskringen aan het radicalisme 

niett meer viel te rekenen.104 De gevolgen hiervan voor artikelen over de koloniën in de verschillende 

grondwettenn en voor de specifiek voor Oost-Indië gemaakte regelgeving zullen in de loop van deze 

paragraaff  naar voren komen en in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk nader worden geanalyseerd. 

2.2.2.11 De Staatsregeling van 1801, de Instructi e voor  de Aziatische Raad van 1804 en het 

Charterr  van 1804 

Hoewell  artikel 304 Sr 1798 een grondwetsherziening vóór 1804 uitsluit, gaan al in 1800 stemmen op 

omm toch een herziening door te voeren, op grond van aan het licht gekomen tekortkomingen van de 

Staatsregelingg en door Franse druk.105 Dit resulteert in een ontwerp-staatsregeling van een commissie, 

waarinn leden van het Uitvoerend Bewind en van het Vertegenwoordigend Lichaam zijn opgenomen. 

Ditt ontwerp, bij de totstandkoming waarvan de Franse gezant in de Bataafse Republiek Sémonville (en 

viaa hem Napoleon) een rol speelt, wordt op 11 juni 1801 met grote meerderheid door het Vertegen-

woordigendd Lichaam verworpen. Het Uitvoerend Bewind benoemt daarop een commissie van vier. 

Dezee maakt een nieuw ontwerp, dat de goedkeuring van Napoleon krijgt. Nadat het Uitvoerend Bewind 

enkelee wijzigingen in het ontwerp heeft aangebracht verklaart het op 14 september, zonder het Verte-

genwoordigendd Lichaam daarin te kennen, dit ontwerp ter goed- of afkeuring voor te zullen leggen aan 

hett Bataafse Volk. Het Vertegenwoordigend Lichaam protesteert, waarop het Uitvoerend Bewind het 

opp 18 september 1801 een vergaderverbod oplegt. De volksstemming vindt plaats op 1 oktober 1801. 

Vann de 416.419 stemgerechtigden komen er 68.990 op, waaronder 52.219 tegenstemmers en 16.771 

voorstemmers.. Op 16 oktober 1801 verklaart het Uitvoerend Bewind dat het ontwerp is aanvaard en in 

werkingg getreden: van de 416.419 stemgerechtigden hebben namelijk slechte 52.219 tegen het ontwerp 

gestemd.106 6 

DeDe Staatsregeling van 1801 

Dee Staatsregeling van 1801 vervangt het Uitvoerend Bewind door het 'Staats-Bewind'. Het Staatsbe-

windd bestaat uit 12 leden (29 Sr 1801) en is het uitvoerend orgaan. Het Vertegenwoordigend Lichaam 

wordtt vervangen door het Wetgevend Lichaam, dat uit 35 leden bestaat (49 Sr 1801) en het wetgevend 

orgaann is. 

1044 Zie Kossmann, deel 1, p. 87. 
1055 Blijkens De Gou (1995), p. IX en Van der Pot-Donner was het voornaamste bezwaar dat de Staatsregeling 

tee centralistisch was. 
106106 Zie Schama, p. 480-9 en De Gou (1995), p. K-XXVI I voor uitgebreidere behandelingen. 
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Inn vergelijking met de Staatsregeling van 1798 is in de Staatsregeling van 1801 de positie van het 

uitvoerendd orgaan tegenover  het wetgevend orgaan belangrijk versterkt. Dit blijk t onder  meer  uit de 

bepalingenn over  de vaststelling van wetgeving. Onder  de Staatsregeling van 1801 behoudt het Wetge-

vendd Lichaam bij  uitsluitin g de bevoegdheid wetten te maken, maar  het zwaartepunt bij  het vaststellen 

vann regelgeving in de vorm van wetgeving ligt bij  het uitvoerend orgaan. Het Wetgevend Lichaam 

heeftt  namelijk noch het recht van initiatief , noch het recht van amendement: die rechten zijn overge-

gaann naar  het Staatsbewind (37 en 52 Sr  1801). Het Wetgevend Lichaam kan de door  het Staatsbewind 

ingediendee wetsontwerpen alleen nog maar  goedkeuren of na een tweede bespreking verwerpen (50 en 

511 Sr  1801). Daarmee is het Wetgevend Lichaam er  eigenlijk alleen om de voorstellen van de uitvoe-

rendee macht goed of af te keuren en krijg t het Staatsbewind feitelijk deel aan de wetgeving. Weliswaar 

bepaaltt  artikel 38 Sr  1801 dat het Staatsbewind nimmer, in welk geval dan ook, enige wetgevende 

machtt  uitoefent, maar  dat is niet meer  dan een beperking in schijn.107 

Dee versterking van de positie van de uitvoerende macht blijk t ook uit de koloniale artikelen van de 

Staatsregelingg van 1801, vooral uit het tweede ervan. Deze artikelen zijn opgenomen in de titel 'Van 

hett  Staats-Bewind', en luiden: 

47.. Er  zullen twee afzonderlijke Raden van Bestuur  zyn, over  den Oost- en West-Indischen Handel en 
Bezittingenn der  Republiek, waar  van de eerste uit negen en de laatste uit vyf Leden zal bestaan: beiden 
zullenn onmiddelyk ondergeschikt zijn aan het Staats-Bewind. Zy hebben, ten behoeve der  gemelde 
Bezittingen,, de afzonderlyke Administrati e hunner  Inkomsten; ingevalle dezelve niet toereikende zyn, 
wordenn zy uit de Nationaale Kas gesubsidieerd, in welke aan den anderen kant ook het overschot zal 
wordenn gestort. 
Zyy dragen zorg voor  de Administrati e der  Politie en Justitie in de gemelde Bezittingen; als mede voor 
derzelverr  verdediging, voor  zo verre daaromtrent door  het Staats-Bewind niet onmiddelyk wordt 
beschikt;;  zy zyn wegens hun gehouden Bestuur  aan het Staats-Bewind verantwoordelyk, en doen van 
hunnee ontvangsten en uitgaven jaarlyks Rekening en Verantwoording. 
48.. Het inwendig Bestuur  en de Wetten voor  de Coloniën worden by de respective Chartres voor 
dezelvee vastgesteld; dezelve bh/ven vereenigd onder  een en het zelfde algemeen Bestuur  hier  te Lande; 
wordendee alle afzonderlyke Octroyen, dienaangaande, gehouden voor  vernietigd. 

Artike ll  48 Sr  1801 zorgt voor  veranderingen in de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniën.. Het artikel , dat spreekt over  koloniale wetten die moeten worden vastgesteld bij  Charters voor 

dee overzeese gebieden, laat aan duidelijkheid veel te wensen over. Ten eerste wordt er  niets gezegd 

overr  de inhoud van die wetten, ten tweede wordt er  niets gezegd over  de precieze relatie tussen de 

wettenn en de Charters, en ten derde is de bevoegdheid van het Wetgevend Lichaam bij  het vaststellen 

vann Charters problematisch. Wat dit derde punt betreft: enerzijds kan worden gesteld dan men door  te 

sprekenn over  wetten in verband met de Charters lijk t te erkennen dat het vaststellen van een Charter  een 

onderwerpp is voor  wetgeving. Omdat artikel 48 is geplaatst in de titel 'Van het Staats-Bewind', en er 

Ziee Van der  Pot (1916), p. 74-5. 
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nietss wordt gezegd over de wijze van vaststelling van de Charters, lijk t het anderzijds echter de bedoe-

lingg om het Wetgevend Lichaam uit te sluiten van deze vaststelling.108 

Inn de praktijk is gekozen voor uitsluiting van het Wetgevend Lichaam van het vaststellen van 

Charterss voor de koloniën. Het Staatsbewind gaat ervan uit dat het vaststellen van Charters tot zijn 

eigenn bevoegdheden behoort en dat het Wetgevend Lichaam in deze geen rol speelt.109 Het Wetgevend 

Lichaamm verzet zich niet tegen deze interpretatie. Artikel 48 Sr 1801 is daarmee tekenend voor 'de 

verplaatsingg van het zwaartepunt van het gezag van het Wetgevend Lichaam naar het Staatsbewind, 

welkee de nieuwe staatsregeling bracht'.110 

Inzakee de koloniale financiën is er wel een rol voor het Wetgevend Lichaam. Als er subsidies aan de 

koloniënn moeten worden verleend, komen deze blijkens artikel 47 Sr 1801 uit de nationale kas. Deze 

subsidiess moeten natuurlijk op de begroting komen. De begroting moet op grond van artikel 40 Sr 1801 

aann het Wetgevend Lichaam worden voorgelegd en door dat Lichaam worden goedgekeurd.111 

Artikell  47 Sr 1801 betreft overigens voornamelijk de samenstelling van het koloniale bestuur in 

Nederlandd en lijk t de bestuursinrichting van de voorgaande Staatsregeling te bekrachtigen.112 Het artikel 

bepaaltt namelijk dat het bestuur over Oost-Indië in handen ligt van een Raad van Bestuur over de Oost-

Indischee handel en bezittingen. Deze draagt zorg voor de administratie van justitie en politie en voor de 

verdedigingg van Oost-Indië, voorzover in dat laatste niet door het Staatsbewind zelf wordt beschikt. De 

Raadd bestaat uit negen leden en is ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind. 

Inn de praktijk blijf t deze Raad bekend als de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen. 

Hett Staatsbewind draagt de vorige Aziatische Raad op zijn werkzaamheden voort te zetten, en laat de 

Instructiee voor de Raad van 1800 voorlopig zijn gelding behouden, in afwachting van nadere voorzie-

ningenn door het Staatsbewind zelf te treffen.1'3 

DeDe Instructie voor de Aziatische Raad van 1804 en het Charter van 1804 

Vann deze en andere nadere voorzieningen komt het een paar jaar later. Bij besluit van 11 november 

18022 benoemt het Staatsbewind een commissie bestaande uit zeven leden om te adviseren over 'den 

voett en wijze, waar op in het vervolg de Handel op 's Lands Bezittingen in de Oost-Indiën zoude 

1088 Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9; De Louter (1914), p. 72-3; en Pekelharing, p. 42. 
1099 Zie Pekelharing, p. 43. 
1100 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9. Dit geldt vooral voor het eerste deel van het artikel ('Het-vastgesteld'). 

Hett vervolg van het artikel doet niet meer dan het uitsluiten van een terugkeer naar de VOC-periode. 
1111 Zie Van Berckel, p. 134. 
1122 Zie ook De Louter (1914), p. 72-3. In het Ontwerp van Staatsregeling van 19 mei 1801, dat op 11 juni 

18011 werd verworpen, was dit overigens duidelijker. Blijkens De Gou (1995), p. 177 bepaalt artikel 173 van dit 
ontwerpp onder meer: 'Het Bestuur over den O.I.Handel, mitsgaders de Bezittingen en Etablissementen aldaar, 
blyftt op den tegenwoordigen voet.' 

1133 Zie Van Berckel, p. 134 en Pekelharing, p. 42. 
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behoorenn gedreven en die Bezittingen bestuurd te worden'.114 Op 31 augustus 1803 komt de commissie 

mett  een advies in de vorm van een uitgebreid rapport vergezeld van vij f bijlagen. Onder  deze bijlagen 

bevindenn zich onder  andere een 'Instructi e voor  den Raad der  Bezittingen der  Bataafsche Republiek in 

Asia''  en een ontwerp-charter  'tot vestiging van de Regeering en het Bestuur  der  Astatische Bezittingen 

vann de Bataafsche Republiek, tot betere Administrati e der  Justitie in dezelve, en tot het drijven van den 

Handell  op en in Oost-Indiën'." 5 

Hett  rapport van 31 augustus 1803 wordt vri j  algemeen als een belangrijk stuk gezien. Zo noemt 

Ball,, die normaliter  weinig waardering kan opbrengen voor  de Nederlandse activiteiten in Oost-Indië, 

hett  een 'outstanding document in the history of Dutch colonial policy'.116 Schutte acht het rapport van 

blijvendee fundamentele waarde: 'wit h minor  adaptations it formed the core and essence of the Charters 

andd Instructions of 1804, 1806,1807,1815 en 1818. Its resemblance to the measures of Van den Bosch 

iss easily discovered.'117 En Grashuis ziet een duidelijk verband tussen het rapport en het Regeringsre-

glementt  van 1806, de beide Instructies van 1807 en het Regeringsreglement van 1815."*  In de litera-

tuurr  wordt aan de totstandkoming en inhoud van het rapport dan ook veel aandacht besteed.119 Daarbij 

richtt  de aandacht zich vooral op de controverse over  de wijze van exploitatie van Oost-Indië en over  de 

inrichtin gg van het bestuur  (en de rechtspraak) aldaar  tussen de twee belangrijkste leden van de commis-

sie,, Dirk van Hogendorp en Sebastiaan Cornells Nederburgh.120 Van Hogendorps opvattingen zijn vri j 

vooruitstrevend.. Hij  streeft naar  afschaffing van het door  dwangcultures en herendiensten gekenmerkte 

VOC-exploitatiestelsel,, en bepleit het persoonlijk beheer  door  de Javaan van de grond, vrijhei d van 

persoonn en vrijhei d van handel. Verder  wenst hij  een verlicht koloniaal bestuur  dat zich intensief met 

dee inheemse bevolking bezighoudt. Nederburghs opvattingen over  exploitatie en bestuur  zijn behou-

dender.. Hij  is voorstander  van behoud van het VOC-exploitatiestelsel en wenst zo min mogelijk 

Nederlandsee bemoeienis met het bestuur  over  de inheemse bevolking. 

Inzakee deze controverse is het hier  alleen van belang op te merken dat zowel de vooruitstrevende 

,MM  Mijer  (1848), p. 119-20. 
1,55 Mijer  (1848), p. 262 en p. 225. Zie Mijer  (1848), p. 117-334 voor  dee tekst van het rapport en van de vij f 

bijlagen.. De overige drie bijlagen zijn een 'Instructi e voor  (ten Gouverneur-Generaal van Bataafsch Indien \ een 
'Instructi ee voor  het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indien', en een 'Octroi j  voor  eene Compagnie tot den 
Theehandel'. . 

1166 Ball, p. 80. 
1177 Schutte (1976), p. 156. Met de maatregelen van Van den Bosch wordt gedoeld op het cultuurstelsel, dat in 

hoofdstukk 4 nog kort aan de orde zal komen. 
1111 Zie Grashuis, p. X. 
1199 Zie voor  behandelingen van de totstandkoming en inhoud van het rapport: Ball, p. 81-7; Van den Doel 

(1994),, p. 35-7; Grashuis, p. DC-X; Idema, p. 307-8, 314-7; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 9-11; Mijer  (1848), 
p.. Xm-XVn; Schutte (1974), p. 178-82,188-9; Schutte (1976), p. 155-7; en Stapel (1933), p. 425-35. 

1200 Sebastiaan Cornells Nederburgh (1762-1811) is advocaat van de VOC van 1787 tot 1790, en commissaris-
generaall  in Oost-Indie van 1791 tot 1799. Van 1804 tot 1806 is hij  lid van de Raad van Aziatische bezittingen en 
etablissementen,, en vanaf 1806 is hij  staatsraad in buitengewone dienst 
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Vann Hogendorp als de behoudende Nederburgh, hun discussie voeren vanuit het voor alle partijen 

onwrikbaree uitgangspunt dat Oost-Indië een wingewest is. Het rapport spreekt dan ook over 

dezee Staat-Maxime, welke wij tot een grondregel onzer werkzaamheden hebben aangenomen, dat (in 
eenn zin, die alle ongerechtigheid uitsluit) de Colonien bestaan voor het Moederland, en niet het 
Moederlandd voor de Colonien.121 

Ditt uitgangspunt sluit een zekere mate van verlicht denken met aandacht voor het lot van de inheemse 

bevolkingg van Oost-Indië echter niet uit. Deze aandacht lijk t een stap voorwaarts vergeleken met de 

gedachtenn van de Patriotten vóór 1795 over de koloniën, die in paragraaf 2.2.1 zijn weergegeven. Toen 

kwamm de inheemse bevolking vrijwel alleen ter sprake in het kader van discussies over slavernij. In het 

rapportt van 1803 valt echter te lezen dat het Nederlandse bestuur in Oost-Indië ernaar moet streven 

denn Gemeenen Man [= de inheemse bevolking], zoo veel mogelijk, tegen alle willekeurig geweld te 
beveiligenn en te beschermen, - hem, behoudens zijne wettige verpligtingen tot den opbrengst van een 
gedeeltee zijner Arbeid en deszelfs Voordbrengzelen, het vrije en onbelemmerde genot van het overige 
tee verzekeren, - zijne Rechtspleging te ontheffen van allen verkeerden invloed en ingeslopen misbui-
ken,, - en hem het verkrijgen van goed en onvertogen recht, volgens zijne Wetten, zoo gemakkelijk 
mogelijkk te maken, mitsgaders te zorgen, dat hij in rust en veiligheid zijne dagen kan slijten; - zie, 
daar,, de voornaamste pligten, welken het Indisch Bestuur, naar onze meening, omtrent den Inlander 
behoortt te vervullen, daar in meer den toon voerende van eenen Vader, die het welzijn van zijn 
Huisgezinn zoekt te bevoorderen, dan die van eenen gebiedenden Opperheer.122 

Hett rapport sluit met deze grotere aandacht voor het lot van de inheemse bevolking aan bij de later in 

ditt hoofdstuk te behandelen uitzending in 1797 naar Oost-Indië door het Comité van de heer Wegener. 

Wiseliuss benadrukt bij die gelegenheid al het belang voor Nederland van een billijk e en rechtvaardige 

behandelingg van de inheemse bevolking.123 

Dee combinatie van ideeën - de wingewest-gedachte en de grotere zorg voor de inheemse bevolking -

inn het rapport is overigens vreemd. Er lijk t sprake van twee zielen in één borst, waar ook Schutte op 

wijstt als hij stelt: 'Enlightened principles prevailed, though the "wingewesf'-idea was believed to be 

compatiblee with it. This was a sincere belief, however much we may call it a quest for the squaring of 

thee circle.'124 

Hett rapport en de vijf bijlagen worden aan het Staatsbewind aangeboden. Het Staatsbewind vraagt 

vervolgenss om advies aan de Commissie van Marine en Colonien uit zijn midden. Nadat deze Commis-

siee enige wijzigingen in de ontwerp-instructie voor de Raad heeft voorgesteld stelt het Staatsbewind op 

177 maart 1804 een 'Instructie voor den Raad van Asiatische Bezittingen en Etablissementen' vast, met 

Mijerr (1848), p. 141. 
Mijer(1848),p.. 161. 
Ziee Les, p. 101-2 en De Wit, p. 199-200. 
Ziee Schutte (1976), p. 157. 
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daarinn opgenomen de voorgestelde wijzigingen.123 De Commissie van Marin e en Coloniên stelt ook 

enigee wijzigingen voor  in het ontwerp-charter. Ook deze wijzigingen neemt het Staatsbewind over, 

waarnaa het op 27 september  1804 het Charter  voor  de Aziatische bezittingen van de Bataafsche 

Republiekk vaststelt De in het Charter  aangebrachte wijzigingen brengen overigens voor  de in het kader 

vann dit verhaal interessantste artikelen van het Charter, die over  samenstelling en bevoegdheden van de 

Indischee regering, slechts wijzigingen van ondergeschikt belang met zich mee.126 

Mett  de vaststelling van het Charter  van 1804, waaraan noch door  het Wetgevend Lichaam, noch 

doorr  de Raad is meegewerkt, is er  voor  het eerst een volledig stelsel van basisregels voor  de verdeling 

vann regelgevende bevoegdheden voor  de Oost-Indië. De uitgangspunten van dit stelsel staan in een 

grondwet,, de uitwerkin g is te vinden in speciaal voor  Oost-Indië opgestelde regelgeving. 

Opp de gevolgen die het rapport van 31 augustus 1803 en zijn bijlagen, de Instructi e voor  de Raad van 

18044 en het Charter  van 1804 hebben voor  het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr  Oost-Indiê moet iets dieper  worden ingegaan. 

Allereerstt  is daar  de positie van de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen, die in de 

Instructi ee van 1804 nader  bepaald wordt. In overeenstemming met artikel 47 Sr  1801 bepaalt deze 

Instructi ee dat de Raad als vanouds uit negen leden bestaat, en ondergeschikt en verantwoordelijk is aan 

hett  Staatsbewind (artikel 1 Ir  1804). Het contact van de Raad met het Staatsbewind wordt geïntensi-

veerdd door  de nieuwe vestigingsplaats van de Raad: op grond van artikel 1 Ir  1804 verhuist de Raad 

vann Amsterdam naar  Den Haag.127 Dit wekt de indruk dat de positie van de Raad ten opzichte van het 

Staatsbewindd verder  wordt verzwakt Zoals dadelijk zal blijken, doet een ander  artikel uit de nieuwe 

Instructi ee iets af aan die indruk . 

Dee werkzaamheden van de Raad worden in de artikelen 1 en 13 Ir  1804 beschreven. De relevante 

delenn van deze artikelen luiden: 

1.. (...) De werkzaamheden van den Raad zullen zijn betrekkelijk : 
1°.. Tot de Regeeringe op de Bezittingen en Etablissementen van de Republiek in Asia (...). 
2°.. Tot de Justitie en Policie, en in het algemeen specteerende de bewaringe der  Rust Vrede, Veilig-
heidd en goede Orde, in dezelve Bezittingen en Etablissementen. (...) 
13.. De Raad zal zorgen, dat de Voorschriften en de Instellingen van dit Charter  [van 1804], zoo wel 
hierr  te Lande, als in de Bezittingen van den Staat snptelijk worden opgevolgd. 
Tenn dien einde zal de Raad, uit naam van het Staatsbewind, echter  ondergeschikt en verantwoordelijk 
aann hetzelve, hebben en uitoeffenen het algemeen Gezag en Bestuur  over  de Bezittingen (...) behoord 
hebbendee aan de voormalige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie (...). En zal dit Gezag zich 
uitstrekken,, (...) tot het Staatkundige, Huishoudelijke, Justitieele en Finantieele (...). 

1255 Zie de Notulen van het Staatsbewind der  Bataafsche Republiek, maart 1804, p. 103-7, voor  de tekst van de 
Instructie. . 

1266 Zie Stapel (1933), p. 436-45 voor  de verschillen tussen het ontwerp-charter  van 31 augustus 1803 en het 
Charterr  van 1804. 

1377 Zie Mijer  (1848), p. 157-8 voor  de beweegredenen voor  de verhuizing in het rapport van de commissie. 
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Dee Raad behoudt dus uitgebreide bevoegdheden, die het maken van regelgeving (vallende onder 

'politie')) met zich meebrengen. Hij blijf t echter verantwoordelijk en ondergeschikt aan het Staatsbe-

wind.. Wat dit inhoudt, wordt uit andere artikelen van de Instructie duidelijk: 

12.. Tot grondslag van zijne Besluiten en Verrichtingen, zal de Raad nemen het Charter tot vestiging 
vann de Regeering en het Bestuur der Asiatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek; - tot betere 
administratiee van de Justitie in dezelve; (...). 
16.. (...) De Raad zal (...) jaarlijks (...) aan het Staats-Bewind doen overbrengen het Verslag (...) van de 
Besluitenn van Aanbelang, welke door den Raad, in het jongstafgelopen jaar, zijn genomen geworden. 
Tee gelijker tijd zal dezelve aan het Staats-Bewind kennisse geven van de maatregelen van aangelegen-
heid,, welke de Raad van voornemen is verder, tot welzijn, zoo wel van het Moederland, als van de 
Asiatischee Colonien (...) in 't werk te stellen. 

Eventuelee regelgeving door de Raad gemaakt, moet zich houden aan het kader dat door het Charter is 

aangegevenn (12 Ir 1804). Bovendien is de door de Raad gemaakte regelgeving aan controle van het 

Staatsbewindd onderhevig (16 Ir 1804). Op dit laatste punt is echter een verschil met de vorige Instructie 

tee constateren, waardoor de Raad juist een wat zelfstandiger positie tegenover het Staatsbewind lijk t te 

krijgen.. De Instructie van 1800 gaf het Staatsbewind de bevoegdheid door de Raad voorgestelde 

maatregelen,, waaronder regelgeving, naar believen te veranderen. Artikel 16 Ir 1804 kent het Staatsbe-

windd die bevoegdheid niet langer toe.128 

Voorr de praktijk van het vaststellen van regelgeving voor Oost-Indië door de Raad is deze enigszins 

veranderdee positie niet erg belangrijk: de Raad heeft gedurende zijn bestaan (1800-1806) zowel onder 

dee oude als onder de nieuwe Instructie weinig en niet al te belangrijke regelgeving voor Oost-Indië 

gemaakt.. Enkele voorbeelden van regelgevende activiteiten van de Raad betreffen de vaststelling van 

eenn 'Reglement voor passagiers aan boord van uit Nederland naar Batavia vertrekkende schepen' in 

1801,, van een 'Reglement voor de uniformen van de zeeofficieren in dienst van den Raad der Aziati-

schee bezittingen en etablissementen der Bataafsche republiek' in 1802, van 'Voorschriften nopens het 

ontvangenn te Batavia en het ongeopend naar de buiten-kantoren doorzenden van uit Nederland aang-

evoerdee kisten met manufacturen' in 1802, en van een 'Voorschrift nopens gelden, ter Weeskamer 

berustendee "voor welke zig niemand heeft aangemeld'" eveneens in 1802.129 

Belangrijkerr dan de bepalingen over de Raad, die in 1806 is opgeheven en geen blijvende invloed op 

hett karakter van het koloniale staatsrecht heeft gehad, is wat het rapport en het ontwerp-charter van 

18033 en het Charter van 1804 bepalen over de positie van de Indische regering ten opzichte van de 

l2gg Het voert te ver om als Kiers, p. 47 te stellen dat de Raad hiermee 'zijn oude [?] zelfstandigheid' terug-
krijgt.. Het is namelijk maar de vraag of de Raad in de praktijk veel ruimte van het Staatsbewind zal krijgen. 
Bovendienn is er altijd nog artikel 19 Ir 1804, dat het Staatsbewind het recht verleent 'om in deze Instructie 
zoodanigee ampliatie en verandering te maken, als hetzelve zal oordeelen te behooren'. Zie Van Berckel, p. 128-
2044 voor de verhouding tussen het Staatsbewind en de Raad in de praktijk, vanaf de installatie van de Raad in 
meii  1800 tot zijn opheffing per 1 augustus 1806. 

1299 Zie Van der Chijs (1885-1900), deel XIII , p. 410,440, 537 en 538. 
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regelgevendee en besturende organen in het moederland en over  de samenstelling en de bevoegdheden 

vann de Indische regering.130 Het uitgangspunt inzake de positie van de Indische regering ten opzichte 

vann de organen in het moederland staat in het rapport , en bevestigt wat tn artikel 853 van het 'dikk e 

boek''  te lezen viel. In het rapport wordt namelijk als 'voorname vereischte van dit nieuw Bestuur' 

gesteld d 

datt  hetzelve met alle noodige magt worde bekleed, om in zulke verre afgelegene Gewesten, de Opper-
magtt  van het Bataafsche Volk, door  hetzelve wordende uitgeoefend, behoorlijk te doen eerbiedigen, al 
datt  geene te verrichten, wat strekken kan tot bevoordeling van de wettige belangen van den Staat, tot 
behoudd en beveiliging der  Asiatische Bezittingen, en tot vermeerdering van derzelver  bloeij  en 
welvaart;;  doch ook, dat hetzelve ten vollen ondergeschikt zij aan den Asiatischen Raad, en gebragt 
wordeworde onder eene gestrenge verantwoordelijkheid, wegens alle deszelfs verrichtingen.™ 

Dee Indische regering heeft dus uitgebreide bevoegdheden, waaronder  zoals nog zal blijke n ook regelge-

vende.. Ze is echter  ondergeschikt en verantwoordelijk aan een orgaan in het moederland, de Raad.132 

Ditt  beginsel wordt uitgewerkt in artikel 2 Ch 1804. Daarin wordt gesteld: 

2.. (...) De Hoge Regeering van Indien is aan hem [= de Raad] rekenschap en verantwoording schuldig 
vann alle hare verrichtingen, aangaande de Policie en Civiele Regeering, mitsgaders de Finantien, 
Goederenn en Domeinen van de Bataafsche Republiek in Asia (...). (...) 
Dee Raad is bevoegd omtrent alle de voorschrevene onderwerpen (...) zoodanige orders te stellen, en 
bevelenn aftevaardigen, als hij  zal oordeelen, ten algemeenen nutte te behooren, mids aan den inhoud 
vann dit Charter  of aan de byzondere bevelen van het Staatsbewind met contrarieerende; en [is] de 
Hogee Regeering van Bataafsch Indien (...) gehouden, alle zoodanige bevelen te gehoorzamen, te 
executeerenn en te doen executeeren.133 

Dee samenstelling van de Indische regering is dezelfde als ten tijd e van de VOC-periode. Uit de artike-

lenn 5 en 6 Ch 1804 blijk t dat ze bestaat uit een gouverneur-generaal en enkele raden van Indië: 

5.. Het hoogste Uitvoerend Gezag over  alle Bezittingen, Forten, Comptoiren, Plaatsen en Ambtenaren 
vann den Staat, in Asia, zal gevestigd zijn in den Persoon van den Gouverneur-Generaal van Bataafsch 
Indien,, die tevens zal zijn Opperbevelhebber  over  de Land- en Zee-magt van den Staat, beoosten de 
Kaapp de Goede Hoop; (...). 
6.. Hij  zal, in het beleid der  zaken van Policie en Civiele Regeering, geadsisteerd zijn door  drie 
Ordinair ee en twee Extraordinair e Raden, welke (...) met den Gouverneur-Generaal, uitmaken het 
Lichaamm van de Hoge Regeering van Bataafsch-Indien aan welke het beleid over  alle zaken, de Policie 
enn Civiele Regeering aangaande, is opgedragen (...).134 

Uitt  de artikelen 7-13 Ch 1804 blijk t dat de leden van de Indische regering worden benoemd door  de 

130130 Zie Mije r  (1848), p. 159-99 (vooral p. 159-66) voor  de relevante opmerkingen in het rapport . De artikelen 
5-366 van het ontwerp-charter  gaan over  de bevoegdheden van de Indische regering. Blijkens Stapel (1933), p. 
436-77 zijn deze artikelen met wijzigingen van ondergeschikt belang overgenomen in bet Charter  van 1804. 

1311 Mijer  (1848), p. 160. Mij n cursivering. 
1322 En natuurlij k via de Raadd aan het Staatsbewind. 
1333 Mijer  (1848), p. 226. 
1344 Mije r  (1848), p. 227. Bij  deze twee artikelen valt overigens op dat de precieze verhouding tussen de 

gouverneur-generaall  en de raden van Indie niet duidelij k is omschreven. Er  is niet bepaald welk deel van het 
'hoogstee Uitvoerend Gezag' valt onder  'zaken van Policie en Civil e Regeering' en welk deel niet. inzake een 
uitvoerendee bevoegdheid die niet valt onder  die zaken, is de gouverneur-generaal niet gebonden aan de raden. 
Vergelijkk  Oranje, p. 219 voor  deze kwestie. 
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uitvoerendee macht in het moederland. Dit is in overeenstemming met het feit dat Oost-Indië als staats-

bezitt wordt gezien, en met het feit dat de Indische regering ondergeschikt is aan organen in het moeder-

land.. Op grond van artikel 8 Ch 1804 worden alle 'vacatures, welke zullen voorvallen in de bediening 

vann Gouverneur-Generaal (...) door het Staatsbewind der Bataafsche Republiek vervuld'; de Raad van 

Aziatischee bezittingen zal 'eenige geschikte persoonen tot die bediening' aan het Staatsbewind voordra-

gen'.1355 De benoeming van de raden van Indië geschiedt op grond van artikel 13 Ch 1804 ook door het 

Staatsbewind,, na een voordracht van de Raad van Aziatische bezittingen.136 

Dee bevoegdheden van de Indische regering zijn uitgebreid, zo is al gebleken uit de artikelen 2, 5 en 

66 Ch 1804. Ze bestrijken 'de Policie en Civiele Regering, mitsgaders de Finantiën', en behelzen mede 

dee bevoegdheid tot het maken van regelgeving. Deze bevoegdheid komt aan de orde in het hierboven al 

genoemdee artikel 6 Ch 1804, waarin wordt vermeld dat aan de Hoge Regering 

hett beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen met volle magt 
enn autoriteit, om, daaromtrent, zoodanige Wetten, Reglementen en Ordonnantien te maken, te promul-
geerenn en te doen executeeren, als zij, ten meesten nutte van den Staat, en deszelts Asiatische Bezit-
tingen,, zullen oordeelen te behooren, mits aan den inhoud van dit Charter niet contrariëerende, 
directelijkdirectelijk noch indirectelijk. 

Dee Indische regering is daarmee als voorheen aanvullende regelgever, maar veel sterker dan voorheen 

gebondenn aan het kader dat is opgesteld door het Staatsbewind, de hoogste regelgever voor de koloniën. 

Omm te waarborgen dat de regelgeving die de Indische regering uitvaardigt overeenstemt met de inhoud 

vann het Charter van 1804, is er natuurlijk de controle door de Aziatische Raad, op grond van artikel 2 

Chh 1804. 

Overr de bevoegdheidsverdeling binnen de Indische regering stelt het rapport dat de gouverneur-

generaall  als 'Hoogst Uitvoerend Gezag' aan het hoofd der zaken staat.138 Het Charter neemt deze 

formuleringg over, en noemt de raden van Indië de assistenten van de gouverneur-generaal. Hoewel de 

positiee van de raden ten opzichte van de Instructie van 1650 met dergelijke formuleringen enigszins is 

verbeterd,, blijf t de gouverneur-generaal tegenover de raden wel vrij sterk.139 Dit blijkt uit verscheidene 

artikelenn van het Charter. 

Zoo vermeldt artikel 16 Ch 1804 dat als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen 

staken,, 'die van den Gouverneur-Generaal voor twéé [zal] worden gerekend'.140 Dit heeft betrekking op 

1355 Stapel (1933), p. 436. 
1366 Zie Mijer (1848), p. 229 en Stapel (1933), p. 436-7. 
1377 Mijer (1848), p. 227. Mijn cursivering. 
I3**  Mijer (1848), p. 163; zie p. 162-6 voor de positie vann de gouverneur-generaal en de raden van Indie. 
1399 In de Instructie van 1650 werd de gouverneur-generaal omschreven als het 'Opperhoofd', dat de raden van 

Indiëë hadden te 'volgen en believen*. De formulering in artikel 6 Ch 1804 doet eerder denken aan artikel 3 van 
dee Instructie van 1617, waar de raden van Indie assistenten van de gouverneur-generaal worden genoemd. 

1400 Mijer (1848), p. 230. Deze formulering doet denken aan artikel 5 van de Instructie van 1617. 
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'all ee zaken, waarover  bij  den Gouverneur-Generaal en de Raden zal worden geraadpleegd',141 dus ook 

opp de regelgevende bevoegdheid van de Indische regering. Artike l 24 Ch 1804 gaat nog verder. Dit 

artikell  bepaalt dat de gouverneur-generaal bevoegd is tegen het meerderheidsstandpunt binnen de Hoge 

Regeringg in te gaan 

tenn einde de Uitvoerende Magt, van wegens den Staat in Indien, het noodige vermogen bezitte, om in 
gevallenn van groote aangelegenheid, en betreffende het welvaren van de Bataafsche Republiek, ofte 
hett  behoud barer  Bezittiggen [sic], met nadruk en spoed daar  voor  te kunnen waaken.142 

Tijdenss beraadslagingen in de Hoge Regering over  maatregelen of voorstellen, zo vervolgt het artikel , 

waarbij j 

dee Gouverneur-Generaal oordeelen zal, dat de belangen der  Bataafsche Republiek, of de veiligheid, of 
hett  behoud van eenige Bezittingen van den Staat in Indien, wezenlijk zijn betrokken (...) [zal] de 
Gouverneur-Generaall  de magt (...) hebben het Besluit op te maken, overeenkomstig zijn bijzonder 
gevoelen,gevoelen, welk Besluit van dezelfde kracht en waarde zal zijn, als ware het met éénstemmigheid of 
meerderheidd genomen.143 

Overigenss is deze bevoegdheid wel aan bepaalde beperkingen onderhevig. Zo is een extra overleg met 

dee raden vereist als de gouverneur-generaal van deze bevoegdheid gebruik wil maken. Daarnaast zijn 

opp grond van de artikelen 25 en 36 Ch 1804 bepaalde besluiten, zoals het opleggen van belastingen en 

hett  capituleren voor  de vijand, van de bevoegdheid uitgezonderd.144 

Samenvattendd levert het nieuwe systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de 

koloniënn dat naar  voren komt uit de Staatsregeling van 1801, de Instructies voor  de Raad van 1800 en 

1804,, en het Charter  van 1804 een stelsel op met drie regelgevers, die in een hiërarchische verhouding 

tott  elkaar  staan. De voornaamste verschillen met het vorige stelsel, dat op de Staatsregeling van 1798 en 

dee Instructi e voor  de Raad van 1800 is gebaseerd, zijn dat de wetgevende macht nu (waarschijnlijk ) 

geenn regelgeving voor  Oost-Indië vaststelt en dat er  duidelijk e voorschriften zijn over  de plaats van de 

Indischee regering in het stelsel.145 

Hett  hoogste regelgevende orgaan in het nieuwe stelsel is de uitvoerende macht in Nederland, het 

Staatsbewind.. De regelgeving van dit orgaan neemt logischerwijs niet de vorm aan van wetten - ook 

onderr  de Staatsregeling van 1801 kunnen wetten alleen door  de wetgevende macht worden gemaakt. 

Dezee regelgeving omvat op grond van artikel 48 Sr  1801 een Charter, dat het kader  vormt waarbinnen 

dee overige regelgeving zich beweegt en waaraan de overige regelgevers zich hebben te houden. Het 

1411 Mijer  (1848), p. 230. 
1422 Mijer  (1848), p. 233. 
1433 Mijer  (1848), p. 233-4. Mij n cursivering. 
1444 Zie Mijer  (1848), p. 234 en 238. 
1455 De vage formulering van artikel 48 Sr  1801 maakt het noodzakelijk een slag om de arm te houden inzake 

hett  bestaan van regelgevende bevoegdheden van het Wetgevend Lichaam voor  de koloniën. 
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Staatsbewindd stelt ook de nieuwe Instructie voor de Raad vast. 

Hiermeee is meteen de tweede regelgever voor de koloniën genoemd: de Raad van Aziatische 

bezittingenn en etablissementen. Deze is ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind. Hij 

heeftt op grond van artikel 10 Ir 1800 en op grond van de artikelen 1 en 13 Ir 1804 regelgevende 

bevoegdheden.. De regelgeving die door de Raad wordt gemaakt, is onderworpen aan de controle van 

hett Staatsbewind. 

Tenn slotte is er de Indische regering als derde regelgever voor de koloniën. Ze is ondergeschikt en 

verantwoordelijkk aan de Raad (2 Ch 1804). De Indische regering heeft regelgevende bevoegdheden, 

maarr de door haar vastgestelde regelgeving is onderworpen aan de controle van de Raad (2 en 6 Ch 

1804).. De Raad moet onder meer nagaan of de regelgeving in overeenstemming is met het Charter. 

Dee Indische regering heeft nog steeds, net als in de VOC-periode, uitgebreide regelgevende be-

voegdheden.. Hiervoor is al gebleken dat ook aan haar samenstelling en haar interne bevoegdheidsver-

delingg niet veel is veranderd. Toch is met het rapport en het ontwerp-charter van 1803 en het Charter 

vann 1804 althans in theorie - zoals zal blijken is het Charter van 1804 nooit in werking getreden - wel 

hett een en ander veranderd aan de positie van de Indische regering. De veranderingen tonen alle dat de 

Bataafsee overheid streeft naar een sterke greep op het staatsbezit Oost-Indië: 

 er is een duidelijke hiërarchische verhouding tussen de verschillende bestuursorganen, waarbij de 

Nederlandsee organen uiteindelijk de dienst uitmaken; 

 de benoeming van alle leden van de Hoge Regering, ook van die van de Raad van Indië, is uiteinde-

lij kk een zaak voor het hoogste bestuursorgaan in Nederland (in casu het Staatsbewind); 

 de regelgeving voor de koloniën wordt gemaakt door Nederlands overheidsorganen als hogere 

regelgeverss en door een Indisch overheidsorgaan als aanvullende regelgever; hierbij is de aanvullen-

dee regelgever strikt gebonden aan de kaders die de Nederlandse regelgevers hebben aangegeven. 

2.2.2.22 De Staatsregeling van 1805 en het Regeringsreglement van 1806 

Nett als de Staatsregeling van 1798 roept ook die van 1801 onvrede op in de Bataafse Republiek. De 

invloedrijkstee ontevredene is echter Napoleon die in september 1804 tijdens overleg met Schimmelpen-

ninck,, de gezant van de Bataafse Republiek in Frankrijk, radicale veranderingen in de constitutie 

verlangtt en de laatste vraagt daarover nadere aanbevelingen te doen.146 In februari 1805 komt Schim-

melpenninckk met een ontwerp dat Napoleons goedkeuring verkrijgt. Het Wetgevend Lichaam besluit 

daaropp op 25 maart 1805 het ontwerp aan het Bataafse volk ter goed- of afkeuring voor te leggen, 

1466 Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) is vanaf 1785 advocaat te Amsterdam met patriottische 
sympathieën.. Later is hij lid van de Nationale Vergadering (1796-1797), ambassadeur in Parijs (vanaf 1798), 
ambassadeurr in Londen (1802-1803), ambassadeur in Parijs (1803-1805) en raadspensionaris (1805-1806). 
Tijdenss de inlijving bij Frankrijk is hij lid van de Senaat te Parijs. Onder Willem I is hij Eerste-Kamerlid. 
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waarbijj  een paar dagen later blijkt dat er over een ondeelbaar complex van drie punten wordt gestemd. 

Wiee vóór het ontwerp van staatsregeling stemt, stemt ook vóór de benoeming van Schimmelpenninck 

tott eerste raadspensionaris (over welk ambt hierna meer) en vóór diens bevoegdheid om de ontwerp-

staatsregelingg in werking te brengen en daartoe voor de eerste maal de leden van het Wetgevend 

Lichaamm te benoemen. De volksstemming wordt op 16 april 1805 gehouden. Van de 353.322 stemge-

rechtigdenn stemmen 14.903 voor en 136 tegen het ontwerp, dat vervolgens op 26 april 1805 door het 

Staatsbewindd wordt afgekondigd en op 29 april 1805 in werking treedt.147 

DeDe Staatsregeling van 1805 

Inn de nieuwe Staatsregeling wordt het ledental van het 'Wetgevend Ligchaam' teruggebracht naar 19 

(188 Sr 1805). De plaats van het Staatsbewind wordt ingenomen door een raadspensionaris, die in het 

vervolgg door het Wetgevend Lichaam zal worden gekozen (38 en 39 Sr 1805). 

Hett systeem van bevoegdheidsverdeling in de nieuwe grondwet wijkt niet af van dat van de Staats-

regelingg van 1801. De raadspensionaris heeft de uitvoerende macht (38 en 51 Sr 1805), die niet alleen 

individuelee uitvoeringshandelingen omvat, maar ook het vaststellen van meer gedetailleerde, onderge-

schiktee regelgeving. Ook heeft de raadspensionaris het uitsluitend recht wetsvoorstellen in te dienen 

(26,, 27, 45 en 46 Sr 1805). Het Wetgevend Lichaam stelt de wetten vast, zonder het recht van amende-

mentt te hebben (17, 26 en 27 Sr 1805). Zoals onder de Staatsregeling van 1801 is het Wetgevend 

Lichaamm er eigenlijk alleen om de voorstellen van de uitvoerende macht goed of af te keuren. De 

raadspensionariss heeft dan ook feitelijk deel aan het vaststellen van wetgeving. Artikel 43 Sr 1805, dat 

bepaaltt dat de raadspensionaris in geen geval enige wetgevende macht uitoefent, is niet meer dan een 

beperkingg in schijn.14* 

Inn enkele 'schetsontwerpen' van de Staatsregeling van 1805 zijn bepalingen over de koloniën te 

vinden,1499 maar Schimmelpenninck wilde op koloniaal terrein 'ongaarne de handen (...) gebonden 

hebben'.1500 De Staatsregeling van 1805 bevat daarom geen speciaal over de koloniën handelende 

artikelen,, zodat over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën in de Staatsrege-

lingg niets te vinden is. Uit het systeem van de nieuwe Staatsregeling blijkt echter dat de plaats van het 

Staatsbewind,, met al zijn bevoegdheden, is ingenomen door de raadspensionaris. Daarom kan aangeno-

menn worden dat de regelgevende bevoegdheden die het Staatsbewind op koloniaal terrein had nu bij de 

raadspensionariss berusten. Deze bevoegdheden zijn echter niet grondwettelijk ingeperkt: het ontbreken 

vann koloniale artikelen in de Staatsregeling van 1805 laat 'den raadspensionaris geheel vrij ten aanzien 

1477 Zie De Gou (1997), p. K-XDC en Schama, p. 529-41,544-5 voor uitgebreidere behandelingen. 
1488 Zie Van der Pot (1916), p. 77 en p. 74-5. 
1499 Zie De Gou (1997), p. 78,133,136 en 161. 
1500 De Gou (1997), p. 246. 
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vann de koloniën'. 

HetHet Regeringsreglement van 1806 

Dee eerste belangrijke maatregel van Schimmelpenninck op koloniaal gebied is in augustus 1805 de 

intrekkingg van het Charter van 1804, niet via een formeel intrekkingsbesluit maar bij mondelinge 

mededeling.. Deze maatregel wordt op 11 november 1805 gevolgd door de benoeming van twee 

commissarissen-generaal,, bestuurders voor Oost-Indië die met buitengewone macht zijn bekleed en zijn 

geplaatstt boven de Indische regering, inclusief de gouverneur-generaal.152 De commissarissen-generaal 

zijnn C.H. van Grasveld en C.T. Elout, van wie de eerste tegelijkertijd tot gouverneur-generaal wordt 

benoemd.1""  Het zijn nieuwkomers in de koloniale politiek, van wie de opvattingen op koloniaal terrein 

niett bekend zijn in Oost-Indië: Schimmelpenninck durfde het niet aan al te duidelijk vooruitstrevende 

bestuurderss naar het in deze periode zeer conservatieve Batavia te sturen.154 Hun taak zal onder meer 

zijnn een nieuw te maken Regeringsreglement voor Oost-Indië aldaar in te voeren.155 

Schimmelpenninckk benoemt vervolgens een commissie van drie, bestaande uit Nederburgh en twee 

anderee leden van de Aziatische Raad. De commissie moet in overleg met de commissarissen-generaal 

eenn 'Concept-Reglement op het beleid der Regeering en het Justitiewezen en den handel op en in de 

Aziatischee Bezittingen van de Bataafsche Republiek' opstellen. De commissie voltooit haar werkzaam-

hedenn op 28 november 1805 en zendt de volgende dag een ontwerp voor een Regeringsreglement aan 

Schimmelpenninck.. Het ontwerp gaat vergezeld van concept-instructies voor de commissarissen-

generaal,, voor de gouverneur-generaal en voor het Hoge Gerechtshof van Bataafs Indië. 

Opp 27 januari 1806 stelt Schimmelpenninck bij geheim besluit een 'Reglement op het beleid der 

Regeringg en het Justitiewezen en den handel op en in de Aziatische bezittingen der Bataafsche Repu-

bliek'' vast dat in sterkere mate dan het concept-reglement teruggrijpt op het Charter van 1804. Op 

1511 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 11. Zie ook De Gou (1997), p. 246, en Pekelharing, p. 45. 
1522 Zie Schift; p. 382-3 voor de tekst van het benoemingsbesluit. Het is niet voor het eerst dat commissarissen-

generaall  naar Oost-Indië zijn gezonden. De VOC heeft vanaf 1678 enkele malen commissarissen-generaal naar 
Indiëë gezonden, voor het laatst in 1791 (zie paragraaf 2.3). Ook koning Willem I heeft commissarissen-generaal 
benoemd,, voor het laatst in 1832 (zie hoofdstuk 3). Een dergelijke benoeming is daarna niet meer voorgekomen, 
enn vanaf de inwerkingtreding van het Regeringsreglement van 1854 tot het eind van de in dit boek behandelde 
periodee niet meer mogelijk (zie hoofdstuk 4). 

1533 Charles Henri van Grasveld (1766-1841) is onder meer lid van de Nationale Vergadering (1795-1798), 
voorlopigg secretaris van het Intermediair Bestuur van de Bataafse Republiek (1798-1801), ambassadeur in 
Portugall  (1801-1805), commissaris-generaal (1805-1806) en lid van het Amortisatiesyndicaat (1823-1840). 
Comeliss Theodoras Elout (1767-1841) is vanaf 1795 werkzaam in hoge rechterlijke functies, en vervolgens 
commissaris-generaall  (1805-1806). Onder Lodewijk Napoleon wordt hem de opstelling van een Crimineel 
Wetboekk opgedragen en is hij lid van de Staatsraad. Hij is lid van de grondwetscommissies van 1814 en 1815, 
commissaris-generaall  in Indië (1816-1819), minister van financiën (1821-1824), en van koloniën (1824-1829). 

1544 Zie Schutte (1976), p. 157. 
1555 Blijkens Van Berckel, p. 185 wilde Schimmelpenninck geen Charter. Hij beschouwde een Charter als een 

onveranderlijkee grondwet. Een reglement daarentegen was naar zijn idee makkelijk te wijzigen. 
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diezelfdee dag stelt hij  ook de Instructies vast voor  de commissarissen-generaal, voor  de gouverneur-

generaall  en voor  het Hoge Gerechtshof.136 

Dee maatregelen die Schimmelpenninck op koloniaal terrein neemt, betreffen de organen in Oost-

Indië.. De structuur  van het bestuur  over  Oost-Indië in Nederland blijf t bij  het oude. Hoewel Schimmel-

penninckk heeft overwogen om de Aziatische Raad te vervangen door  een minister, blijf t deze Raad 

bestaann en blijf t de Instructi e voor  de Raad van 1804 van kracht.157 Wel is de Raad nu natuurlij k niet 

meerr  ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Staatsbewind, maar  aan de raadspensionaris. 

Mett  zijn maatregelen op koloniaal terrein beoogt Schimmelpenninck de in 1806 bestaande structuur 

vann bestuur  en handel in Oost-Indië, die nog steeds op VOC-beginselen is gebaseerd (zie paragraaf 2.3 

vann dit hoofdstuk), ingrijpend te veranderen.15*  Dit blijk t uit de open brieven waarmee kennis wordt 

gegevenn van de benoeming van Van Grasveld en Elout tot commissaris-generaal en uit de instructie 

voorr  de commissarissen-generaal. Artike l 1 leg 1806 verleent hun 'de hoogste magt en authoriteit in 

allee de Bezittingen van den Staat'  in Oost-Indië.159 Die macht en autoriteit moeten ze blijkens de open 

brievenn gebruiken om in een periode van driejaar 

allee de bestaande Collegiën van Bestuur  en alle hoge en lage ambtenaren, voor  zoverre derzelver 
gezagg en bedieningen met de nieuwe wijze van Bestuur  mogten strijdi g bevonden worden, te ontbin-
den,, dezelve door  andere inrigtingen te doen vervangen, alle openvallende bedieningen dadelijk te 
vervullenn en in het algemeen alle zodanige middelen te bezigen, als tot beter  bestuur  der  Politie, 
Justitiee en Commercie, overeenkomstig onze bedoeling dienstig zijn.160 

Tweee artikelen in de Instructi e voor  de commissarissen-generaal waaruit hun vergaande bevoegdheden 

duidelij kk  naar  voren komen zijn de artikelen 7 en 56 leg 1806. Zo moeten alle ambtenaren provisioneel 

hunn werkzaamheden voortzetten, totdat de commissarissen-generaal daaromtrent nader  beschikken (7 

legg 1806), en hebben de commissarissen-generaal de bevoegdheid alle middelen ter  invoering van de 

nieuwee bestuursvorm te gebruiken, zolang deze niet strijden met de inhoud van het regeringsreglement 

enn van hun instructie (56 leg 1806). 

Schimmelpenninckss stelsel verschilt maar  weinig van het stelsel dat is ontwikkeld in het rapport en 

hett  ontwerp-charter  van 1803 en het Charter  van 1804. De voornaamste verschillen liggen op het 

terreinn van het bestuur  over  de inheemse bevolking. Schimmelpenninck is in zijn Regeringsreglement -

1566 Zie Van Berckel, p. 180-94 en Schiff, p. 382-9 voor  de totstandkoming van het Regeringsreglement. Zie 
Schiff,, p. 390-481 voor  de tekst van het Regeringsreglement, van de genoemde instructies, en van een nadere 
geheimee instructie voor  de commissarissen-generaal en de gouverneur-generaal. 

1577 Zie Van Berckel, p. 180. 
I5**  Zie ook Schutte (1976), p. 157-8. 
1599 Schiff, p. 419. 
1600 Schiff; p. 384. In de open brieven wordt gesproken over  drie jaar  omdat de commissarissen-generaal op 

grondd van de artikelen 57-61 leg 1806 niet langer  dan drie jaar  in functie mogen blijven. Daarna zal Elout 
terugkerenn naar  Nederland, terwij l Van Grasveld uitsluitend als gouverneur-generaal in functie blijft . 
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datt pas zal gaan gelden als de commissarissen-generaal hun functie hebben neergelegd - in iets sterker 

matee begaan met het lot van deze bevolking, zonder overigens van de wingewest-idee af te stappen.161 

Zoo wilde artikel 56 Ch 1804 het lot van de inheemse bevolking verbeteren en verzekeren. Artikel 48 Rr 

18066 wil hetzelfde, maar daarnaast welvaart en voorspoed onder de inheemse bevolking verzekeren, en 

misbruikenn bij de herendiensten voorkómen. Bij dit alles moet echter, aldus artikel 83 Rr 1806, steeds 

hett meeste belang van het Moederland in het oog gehouden worden. 

Dee artikelen 1-30 Rr 1806 gaan over de Indische regering. Ze komen in grote lijnen overeen met de 

artikelenn 5-36 Ch 1804. Artikel 2 Rr 1806 geeft de verhouding tussen de Raad en de Indische regering 

aan.. Net als onder het Charter van 1804 is de Indische regering ondergeschikt aan de Raad, al wordt dat 

woordd nu niet meer gebruikt: 

2.. (...) Deze Hoge Regering van Indien is aan den Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen 
rekeningg en verantwoording schuldig van alle hare verrigtingen aangaande de Policie en Civile 
Regering,, mitsgaders financiën, goederen en domeinen van de Bataafsche Republiek in Azia (...). (...). 
Dee gemelde Hoge Regering van Bataafsch Indien (...) [is] mitsdien gehouden te gehoorzamen te 
executerenn en te doen executeren alle zodanige orders als door voornoemde Raad omtrent alle de 
voorz.. onderwerpen (...) zullen worden gesteld.162 

Dee ondergeschikte relatie van de Indische regering ten opzichte van het moederland wordt ook duide-

lij kk uit artikel 9 Igg 1806: 

9.. De Gouverneur-Generaal zal niet vermogen, om welke redenen, of onder welk voorwendsel zulks 
zoudee mogen zijn, af te wijken, van hetgeen vastgesteld is bij het Reglement op het Beleid van de 
Regeringg (...).,63 

Dee artikelen in het Regeringsreglement over de samenstelling en de benoeming van de Indische 

regeringg zijn op minieme wijzigingen na gelijk aan de artikelen over deze kwesties in het Charter van 

1804.. De Indische regering bestaat uit een gouverneur-generaal en vijf raden van Indië, 'drie ordinaire 

enn twee extraordinaire' (1 en 2 Rr 1806). All e leden van de Indische regering worden benoemd door de 

uitvoerendee macht in het moederland, de raadspensionaris, na een opgave van 'enige daartoe geschikte 

personen'' door de Raad van Aziatische bezittingen (4, 7 en 9 Rr 1806).164 

Hett Regeringsreglement verleent de Indische regering net als het Charter van 1804 uitgebreide 

bevoegdheden,, waaronder de bevoegdheid tot het maken van regelgeving. Deze regelgevende bevoegd-

heidd is, ook al net als in het Charter van 1804, gebonden aan een kader dat is opgesteld door de hoogste 

regelgeverr in het moederland (in het geval van het Regeringsreglement de raadspensionaris). Artikel 2 

Rrr 1806 vermeldt dat aan de Indische regering 

hett beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regering aangaande, is opgedragen, met volle magt en 

Ziee ook Schutte (1976), p. 157-8. 
Schiff,, p. 392. 
Schiff,p.441. . 
Schiff,, p. 392. 
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autoriteitt om daaromtrend zoodaanige wetten, reglementen en ordonnantiên te maken, te promulgeren 
enn te doen executeren als zij ten meesten nutte van den Staat en deszelfs Aziatische Bezittingen zullen 
oordelenn te behoren, mits aan den inhoud van dit Reglement niet contrarieerende, directelijk noch 
indirectelijk.165 5 

Omm te waarborgen dat de regelgeving die de Indische regering uitvaardigt in overeenstemming is met 

dee inhoud van het Regeringsreglement van 1806, is er natuurlijk de controle door de Aziatische Raad, 

opp grond van artikel 2 Rr 1806. 

Dee bevoegdheidsverdeling binnen de Indische regering blijf t eveneens gelijk aan die in het Charter 

vann 1804. De gouverneur-generaal bezit het hoogste uitvoerend gezag (1 Rr 1806), de raden van India 

zijnn zijn assistenten (2 Rr 1806). Als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen 

staken,, telt de stem van de gouverneur-generaal dubbel (12 Rr 1806). Daarnaast heeft de gouverneur-

generaall  'in gevalle van grote aangelegenheid en betreffende het welwaren van de Bataafsche Repu-

bliekk ofte het behoud harer bezittingen' de macht tegen het meerderheidsstandpunt binnen de Indische 

regeringg in te gaan, en een besluit 'overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen' op te maken (20 Rr 

1806).166 6 

UitUit  het voorgaande blijkt dat het systeem van de verdeling van regelgevende bevoegdheden van de 

Staatsregelingg van 1805, de Instructie voor de Raad van 1804 en het Regeringsreglement van 1806, 

vrijwell  volledig overeenkomt met het systeem van de Staatsregeling van 1801, de Instructies voor de 

Raadd van 1800 en 1804 en het Charter van 1804. De verschillen die er zijn, zijn snel opgesomd. In het 

nieuwee systeem wordt de plaats van het Staatsbewind door de raadspensionaris ingenomen, en deze 

baseertt zijn hoogste regelgevende bevoegdheden niet meer op een grondwettelijk voorschrift. 

Voorr een samenvattend overzicht van het nieuwe stelsel van de verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn volstaat het daarom - met de zojuist genoemde verschillen in het achterhoofd - te verwijzen 

naarr wat over dit onderwerp is gezegd bij de behandeling van het Charter van 1804, en misschien ten 

overvloedee te vermelden dat de nieuwe elementen die al met het Charter van 1804 waren ingevoerd in 

hett Regeringsreglement van 1806 gehandhaafd blijven. 

2.2.22 J De Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 

Hett bewind van raadspensionaris Schimmelpenninck is van korte duur. In maart 1806 stelt de Franse 

ministerr van buitenlandse zaken Talleyrand de Bataafse secretaris van marine Ver Huell op de hoogte 

vann Napoleons verlangen dat Lodewijk Napoleon koning van Holland zal worden. Na enig verzet legt 

Schimmelpenninckk op 4 juni 1806 zijn ambt neer. De volgende dag bestijgt Lodewijk Napoleon de 

Schifi;; p. 391. 
Scruff,, p. 397. 
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troon,, na een 'verzoek' daartoe van een Nederlandse deputatie die sinds april 1806 in Parijs is, en treedt 

eenn aantal regelingen in werking als voorlopige grondwet. De regelingen zijn door Talleyrand opgesteld 

enn door het Groot Besogne op 28 mei 1806 bekrachtigd.167 Het gaat om het Tractaat van 24 mei 1806 

enn de Constitutionele Wetten, en om de bepalingen van de Staatsregeling van 1805 die met deze twee 

regelingenn niet strijdig zijn.168 Hieruit destilleren een commissie uit de Staatsraad en een commissie uit 

hett Wetgevend Lichaam een ontwerp-constitutie die op 21 juli 1806 wordt aanvaard door het Wetge-

vendd Lichaam en op 7 augustus 1806 als 'Constitutie voor het koningrijk Holland' wordt afgekondigd 

enn in werking treedt. Tegelijkertijd treedt in werking een 'Wet betrekkelijk tot onderscheidene algemee-

nee bepalingen' die, anders dan de grondwet, voor wijzigingen vatbare bepalingen bevat.169 

DeDe Constitutie van 1806 

Dee Constitutie van 1806 vervangt de raadspensionaris door een koning. De 'Kroon van Holland' zal 

bekleedd worden door Lodewijk Napoleon en zijn natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, 

bijj  orde van eerstgeboorte (19 Con 1806). Er is een 'Wetgevend Ligchaam' (51 Con 1806), dat uit 39 

ledenn bestaat (5 Wboab), en dat op een bij de wet te bepalen wijze zal worden gekozen (15 Con 1806). 

Hett systeem van bevoegdheidsverdeling in de nieuwe grondwet wijkt nauwelijks af van dat van de 

Staatsregelingenn van 1801 en van 1805. De koning heeft de uitvoerende macht, met de bestuurlijke en 

regelgevendee bevoegdheden die dat met zich meebrengt (26 Con 1806). Ook heeft hij het uitsluitend 

rechtt wetsvoorstellen in te dienen (31,40, 57 en 58 Con 1806). Het Wetgevend Lichaam stelt de wetten 

vast,, zonder het recht van amendement te hebben (57 en 58 Con 1806). 

Tochh is er één belangrijk verschil vergeleken met de Staatsregelingen van 1801 en 1805. Voor het 

eerstt namelijk wordt in een Nederlandse grondwet expliciet erkend dat de uitvoerende macht deelneemt 

aann de wetgeving. Dit blijkt uit artikel 51 Con 1806: 

51.. De Wet wordt in Holland vastgesteld door zamenstemming van den Koning en het Wetgevend 
Ligchaam.. (...) 

Tenn slotte moet nog gewezen worden op artikel 27 Con 1806. Zoals nog zal blijken zal dit artikel van 

belangg zijn voor de structuur van het koloniaal bestuur in Nederland. Het luidt: 

27.. Het Generaal Bestuur des Koningrijks is onder het onmiddellijk toevoorzigt van Ministers van 
Staat:: de Koning benoemt dezelve, en bepaalt hun getal en werkzaamheden. 

Dee Staatsregeling van 1798 kende 'Agenten' (92-96 Sr 1798), de Staatsregelingen van 1801 en 1805 

1677 Het Groot Besogne bestaat uit de leden van het Wetgevend Lichaam, de leden van de Staatsraad, en de 
secretarissenn van staat (ministers) onder Schimmelpenninck. 

1688 Zie Van Hasselt, p. 143-52 voor het Tractaat en de Constitutionele Wetten. 
1699 Zie De Gou (1997), p. XX-XXXV I en Schama, p. 557-566 voor uitgebreidere behandelingen. 
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'Secretarissenn van Staat'  (32-33 Sr  1801; 47-48 Sr  1805).170 De op grond van deze artikelen benoemde 

agentenn en secretarissen van staat dienden de uitvoerende macht bij  het vervullen van zijn bestuursta-

kenn te assisteren. Daartoe kregen ze 'ieder  voor  zkh het oppertoezicht over  een „departement"  van het 

algemeenn bestuur',171 Ze waren daarbij  verantwoordelijk aan de uitvoerende macht en 'niet anders dan 

hogee ambtenaren, die hebben te handelen, overeenkomstig hetgeen hun wordt opgedragen'.172 Van een 

zelfstandigee verantwoordelijkheid voor  deze ambtenaren was geen sprake. In de Constitutie van 1806 is 

dee minister  de opvolger  van de agenten en van de secretarissen van staat. Hij  is dienaar  van de koning 

enn net als zijn voorgangers een hoge ambtenaar  zonder  zelfstandige verantwoordelijkheid, die doet wat 

dee koning hem opdraagt en alleen bevoegd is voor  zover  de koning hem bevoegdheden heeft toege-

kend.173 3 

Dee koloniale artikelen van de Constitutie van 1806 zijn te vinden in respectievelijk de afdeling 

'Algemeenee Bepalingen' en de afdeling 'Van den Koning' , en luiden: 

12.. De Regering der  Hollandsche Koloniën wordt door  bijzondere Wetten bepaald: de ontvangst en 
uitgavee der  Koloniën zullen beschouwd worden, als uitmakende een gedeelte der  ontvangst en uitgave 
vann den Staat 
36.. De Bestiering der  Koloniën, en van alles wat derzelver  innerlijk e Regering betreft, behoort bij 
uitsluitin gg aan den Koning. 

Uitt  de eerste zinsnede van artikel 12 Con 1806 valt, in combinatie met artikel 51 Con 1806, en met de 

tegenstellingg tussen 'Regering' in artikel 12 Con 1806 en 'innerlijk e Regering' in artikel 36 Con 1806, 

aff  te leiden dat de hoofdbeginselen van het koloniaal regeringsbeleid door  de koning en het Wetgevend 

Lichaamm samen bij  wet zullen worden vastgesteld.174 Zo is er  voor  het eerst sinds de Staatsregeling van 

17988 weer  expliciet een rol op koloniaal terrein weggelegd voor  de vertegenwoordigende macht. Van 

dezee rol moet men zich echter  niet te veel voorstellen. Omdat het systeem van bevoegdheidsverdeling 

inn de Constitutie van 1806 overeenkomt met dat van de Staatsregelingen van 1801 en 1805, is het 

Wetgevendd Lichaam er  eigenlijk alleen om wetsvoorstellen op koloniaal terrein die de koning indient 

goedd te keuren ofte verwerpen. 

Belangrijkerr  nog dan artikel 12 Con 1806 is artikel 36 Con 1806, dat het bestuur  over  de koloniën 

behandelt.. Met dit artikel wordt het bestuursstelsel opgeheven dat met de resolutie van 24 december 

1795,, de Staatsregeling van 1798, en de Staatsregeling van 1801 tot stand was gekomen. De centrale 

kenmerkenn ervan waren dat er  in het moederland een collegiaal bestuur  voor  de koloniën was (de 

,TOO Artike l 32 Sr  1801 maakte het mogelijk om uit maximaal drie leden bestaande Raden te benoemen in 
plaatss van secretarissen van staat Blijkens Seeker, p. 130 is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

1711 Oud (1967,1970), deel L p. 245. 
mm Oud (1967,1970), deel L p. 250. 
mm Zie ook Oud (1967,1970), deel I, p. 251, en Van Raalte (1950), passim. 
1744 Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 12-3. De tweede zinsnede van artikel 12 Con 1806 staat los van 

dezee kwestie. Het zorgt voor  een nauwere financiële band tussen het moederland en de koloniën. 
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Aziatischee Raad), en dat dit collegiale bestuur apart stond van het overige landsbestuur.175 

Hett bestuur van de koloniën en van de innerlijke regering van de koloniën ligt op grond van artikel 

366 Con 1806 echter in handen van de koning, 'de eenige besturende macht in den Staat'.176 Zowel van 

hett beginsel van collegiaal bestuur, als van het beginsel dat het bestuur over de koloniën apart staat van 

hett overige bestuur, is hiermee afstand gedaan. Bovendien heeft de koning dit bestuur 'bij uitsluiting', 

zodatt het volledig aan hem is om te bepalen hoe hij het wil organiseren. Het is daarom afhankelijk van 

dee koning of in het nieuwe stelsel nog een rol kan zijn weggelegd voor de Raad. 

Eenn verdere uitwerking van het nieuwe stelsel is in de Constitutie van 1806 niet te vinden. Deze 

uitwerkingg zal door Lodewijk Napoleon worden gegeven in een aantal koninklijke decreten en beslui-

tenn over de koloniën, die hierna behandeld zullen worden en waarvan de belangrijkste zijn: de Instruc-

tiee voor de directeur-generaal van 1806, de Instructie voor de gouverneur-generaal van 1807 en de 

Instructiee voor de gouverneur-generaal en de raden van Indië van 1807. De bevoegdheid tot het maken 

vann regelgeving voor de koloniën in de vorm van decreten en besluiten ontleent de koning aan de 

artikelenn 26 en 36 Con 1806: de koning heeft de uitvoerende macht, en heeft bevoegdheden op koloni-

aall  terrein, zodat hij bevoegd is om op koloniaal terrein regelgeving te maken die niet de vorm van een 

wett aanneemt. 

DeDe Instructie voor de directeur-generaal van 1806 

Lodewijkk Napoleon neemt de reorganisatie van de Nederlandse kant van het bestuur over de koloniën 

voortvarendd ter hand. Op 25 juni 1806 wordt bij koninklijk decreet het ambt van 'Directeur-Generaal 

voorr de zaken der Indien, en van den Koophandel' ingesteld.177 De directeur-generaal zal samenwerken 

mett de koning en dezelfde honneurs en bezoldiging als een minister genieten. De koning is tot de 

instellingg van het ambt van directeur-generaal overgegaan omdat het de Aziatische Raad 'tot bevorde-

ringg der belangen van het Rijk, [aan] genoegzame klem en eenheid' ontbreekt.178 Over de gevolgen van 

hett decreet voor de positie van de Raad worden geen mededelingen gedaan. 

Opp 6 juli 1806 wordt P. van der Heim bij koninklijk decreet benoemd tot 'Directeur-Generaal voor 

dee zaken der Indien en van den Koophandel'.179 De Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen 

1755 Wel is hiervoor gebleken dat het aparte collegiale bestuur in het moederland onder voortdurende controle 
stondd van het landsbestuur. 

1766 Pekelharing, p. 46. 
1777 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 75 van de besluiten van juni 1806. 
1788 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 75 van de besluiten van juni 1806. 
1799 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 50 van de besluiten van juli 1806. 

Pauluss van der Heim (1753-1823) is ten tijde van de Republiek secretaris van de admiraliteit te Rotterdam. Later 
iss hij directeur-generaal (1806) minister van koophandel en koloniën (1806-1807), minister van marine (1807-
1808),, minister van marine en koloniën (1808-1810). Onder Willem I wordt hij in 1815 verheven in de adelstand 
enn wordt hij lid van de Eerste Kamer. Zie Molhuysen, deel I, kolom 1055. 
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blijf tt  voorlopig bestaan. De Raad zal, aldus het decreet, 'onmiddellij k met hem [= de directeur-gene-

raal]]  werkzaam zijn , en zich gedragen naar  de ordres, door  hem aan dezelve te geven'.'80 De Raad 

wordtt  hiermee de ondergeschikte van de directeur-generaal. 

Bi jj  koninklij k decreet van 12 jul i 1806 wordt een 'provisionele Instructi e voor  den Directeur-

Generaall  over  den Koophandel en Koloniën' vastgesteld. De belangrijkste artikelen ervan luiden: 

1.. De omniddelijke werkzaamheden van den Directeur-Generaal, bestaan in het beleid van alles wat 
betrekkingg heeft tot de Regering, het Justitie-wezen, de Politie, en de beheering der  Finantiën en 
Domeinenn (...). 
4.. All e rapporten uit de Koloniën in de beide Indien, zullen gezonden worden aan den Directeur-
Generaal,, welke het vereischte antwoord daarop naar  herwaarts afvaardigt 
All ee orders en bevelen worden van zijnentwege, en uit zijnen naam, naar  de Koloniën in de beide 
Indienn ge€xpedieerA 
Inn zaken, echter, van aanbelang en van eene hooge en algemeene aangelegenheid, zal de Directeur-
Generaall  gehouden zijn, Ons daar  van, het zij  in Persoon, het zij  bij  geschrifte, verslag te doen, en niet 
vermogenn daaromtrent eenige bevelen aftezenden, zonder  alvorens onze welmeening daarop te hebben 
verstaan. . 
8.. Bijaldien de Directeur-Generaal eenige buitengewone voorzieningen mogt noodig oordeelen, met 
betrekkingg tot eenig point onder  zijne directie behoorende, of wanneer  hij  eenige nieuwe inrigtingen of 
maatregelenn voor  den welvaart der  Koloniën en Bezittingen mogt nuttig vinden, zal hij  Ons daartoe de 
vereischtee voorstellen doen. Hij  zal geene verandering van belang mogen toebrengen, noch aan de 
inrigtin gg en de bestaande directie van zaken (...), zonder  onze toestemming in een Decreet vervat, 
daartoee te hebben bekomen.m 

Dezee artikelen tonen wat 's konings bestuur  bij  uitsluitin g over  de koloniën betekent door  de werkver-

delingg tussen de koning en de directeur-generaal vast te leggen. De koning laat een groot deel van zijn 

bestuurlijk ee en regelgevende taken over  aan de directeur-generaal door  de directeur-generaal het beleid 

tee laten voeren over  de regering, het justftiewezen, de politi e en de financiën (1 Idg). Dit betekent onder 

meerr  dat de correspondentie met de koloniën door  de directeur-generaal wordt gevoerd, en dat alle 

orderss en bevelen uit het moederland door  hem en in zijn naam naar  Indi ë worden verstuurd (4 Idg). 

Hett  betekent echter  niet dat de directeur-generaal de in Nederland vastgestelde regelingen (niet in de 

vormm van een wet) en bestuurlijk e maatregelen voor  de koloniën zelf vaststelt. In zaken 'van aanbelang 

enn van eene hooge en algemeene aangelegenheid' houdt de koning de eindbeslissing aan zich (4 Idg). 

Onderr  dergelijke zaken vallen in ieder  geval veranderingen 'aan de inrigtin g en de bestaande directie 

vann zaken' (8 Idg). De directeur-generaal kan op dit terrein - dat niet van tevoren kan worden afgeba-

kendd - alleen voorstellen doen. Op die voorstellen beslist de koning bij  decreet (8 Idg). De directeur-

generaall  heeft het beheer  over  de dagelijkse gang van zaken, belangrijker  zaken heeft de koning aan 

zichh voorbehouden. 

Dee Instructi e voor  de directeur-generaal zegt niets over  de positie van de Raad. Wel wordt in artikel 

l ww 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland' , p. 50 van de besluiten van jul i 1806. 
1811 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland' , p. 89-90 van de besluiten van jul i 

1806.. Uit de considerans van het decreet blijk t dat de Instructi e door  de directeur-generaal en drie leden van de 
Raadd aan de koning is aangeboden. 
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99 Idg vermeld dat de directeur-generaal zal worden geassisteerd door 'eene Kamer van Koophandel, en 

eenee Kamer van Rekening, ieder bestaande uit drie Leden, en te Amsterdam resideerende'.1*2 Het lijk t 

err hierdoor op dat er voor de Raad geen enkele rol meer zal zijn weggelegd. 

Opp 29 juli 1806 stelt Lodewijk Napoleon twee belangrijke decreten voor de koloniën vast. Het eerste 

decreett zet overeenkomstig artikel 27 Con 1806 'de generale directie van Koophandel en Koloniën' om 

inn een ministerie van koophandel en koloniën. De directeur-generaal zal voortaan 'Minister van 

Koophandell  en Koloniën' zijn.1*3 De verhouding tussen de koning en de minister is gelijk aan die 

tussenn de koning en de directeur-generaal. De Instructie voor de directeur-generaal van 12 juli 1806 

blijf tt onverminderd gelden.184 Het tweede decreet brengt een maatregel die al enige tijd in de lucht hing: 

hett heft de Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen op per 1 augustus 1806. De leden van 

dee Raad kunnen hoogstens nog bij 'het Ministerie individueel worden geëmploijeerd, op zoodanige 

wijzee als door den Minister convenabel zal worden geoordeeld'.1'5 

Mett deze twee decreten is de reorganisatie van het bestuur over de koloniën in Nederland voltooid. 

Dee enige verandering die nog wordt doorgevoerd onder het bewind van Lodewijk Napoleon is van vrij 

ondergeschiktt belang. Bij decreet van 8 januari 1808 wordt het ministerie van koophandel en koloniën 

omgezett in een ministerie van marine en koloniën. Minister wordt opnieuw Van der Heim. Hij zal 

ministerr blijven tot de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Keizerrijk Frankrijk.186 

DeDe Instructie voor de gouverneur-generaal van 1807 en de Instructie voor de gouverneur-generaal en 

dede raden van Indië van 1807 

Ookk de Indische kant van het bestuur ontkomt niet aan Lodewijks maatregelen. Op 20 juni 1806 

wordenn de twee commissarissen-generaal, die door Schimmelpenninck zijn uitgezonden en zich op dat 

momentt in New York bevinden, door de koning teruggeroepen.187 Bij decreet van 11 juli 1806 wordt 

Schimmelpenninckss Regeringsreglement ingetrokken. Na de terugkeer van Elout en Van Grasveld op 4 

januarii  1807 in het koninkrijk wordt bij besluit van 28 januari 1807 H.W. Daendels tot gouverneur-

1822 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 90 van de besluiten van juli 1806. 
1833 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 173 van de besluiten van juli 1806. 
1844 Zie 'De monarchale regering, van het koningrijk Holland, onder Lodewijk Napoleon, den eersten koning 

vann Holland', p. 220-3, en Van Raalte (1950), p. 16. Wel wordt in de Instructie de term 'Directeur-Generaal' 
doorr de term 'Minister' vervangen. 

1>ss 'Decreten en besluiten van zijne majesteit den koning van Holland', p. 173 van de besluiten van juli 1806. 
1866 Tijdens het koninkrijk Holland is er dus sprake geweest van een ministerie van koophandel en koloniën 

(julii  1806 -januari 1808), en van een ministerie van marine en koloniën (januari 1808 - december 1810). De post 
vann minister is achtereenvolgens bezet door Van der Heim (juli 1806 - december 1807), Cambier (december 
18077 -januari 1808) en opnieuw door Van der Heim (januari 1808 - december 1810). Zie Van Ette, p. 34. 

1,77 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 66. De order bereikt hen in New York op 23 september 1806. 
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generaall  benoemd.18*  Op 9 februari 1807 tenslotte stelt Lodewijk Napoleon bij  koninklij k besluit de 

'Instructi ee voor  den gouverneur-generaal der  Aziatische coloniën en bezittingen van zijne majesteit den 

koningg van Holland' , en de 'Instructi e voor  den gouverneur-generaal en de raden van Indien' vast. 

Beidee Instructies zijn overigens nooit afgekondigd.1* 9 

Dee Instructi e voor  de gouverneur-generaal bestaat uit 37 artikelen. Een groot aantal van die artikelen 

gaatt  over  militair e kwesties. Men vreesde een Britse invasie van Indie, en Daendels wordt daarom 

opgedragenn de defensie van Indi e te verbeteren (zie vooral 11 en 14 Igg 1807).'90 Daarnaast bevat de 

Instructi ee voor  de gouverneur-generaal, net als het Charter  van 1804 en het Regeringsreglement van 

1806,, een artikel (29 Igg 1807) waarin de gouverneur-generaal wordt opgedragen ervoor  te zorgen 

datt  de meest geschikte middelen, met overleg van de Inlandsche Regenten, worden beraamd en in het 
werkk gesteld, om in de Landen onder  het gebied van Zijn e Majesteit in Oost-Indien, het lot van den 
gemeenenn Inlander  te verbeteren en te verzekeren; alle onregelmatige en willekeurige belastingen en 
anderee misbruiken af te schaffen.191 

Hett  meest in het oog springend aan de Instructi e voor  de gouverneur-generaal zijn twee artikelen. Zi j 

tonenn welk beleid Lodewijk Napoleon voor  Indi e in gedachten heeft, en welke rol Daendels speelt bij 

dee totstandkoming van dat beleid Artike l 24 Igg 1807 draagt Daendels op ervoor  te zorgen 

datt  zijne administratie van de vorige administratie wordt afgescheiden, ten einde voor  te komen, dat 
geenee der  misbruiken, die in dezelve zijn ingeslopen, aan hem worde gemtputeerd. 

Bovendienn dient Daendels volgens artikel 26 Igg 1807 te onderzoeken 

dee denkbeelden over  notable veranderingen, te maken in de plaatshebbende inrigtin g over  de Javanen, 
welkee verhandeld zijn, bij  het Rapport van de personeele Commissie tot de Indische Zaken, gedagteek-
endd den 31 sten Augustus 1803, en of de Charter, door  die Commssie voorgesteld geheel of gedeelte-
lijk ,, zouden kunnen worden geadopteerd als eene Grondwet voor  onze Aziatische Bezittingen, dan 
welkee veranderingen, het oirbaar  zoude zijn daarin te maken.193 

' ""  Herman Willem Daendels (1762-1818) is vanaf 1785 aanhanger  van de Patriotten, en moet in 1787 door 
dee restauratie van het stadhouderlijk bewind naar  Frankrij k vluchten. Hij  neemt als brigade-generaa! in 1794 deel 
aann de Franse veldtocht in de Nederlanden en is vanaf 1795 luitenant-generaal in dienst van de Bataafse Repu-
bliek.. In 1799 neemt hij  ontslag na het mislukken van zijn pogingen een Engels-Russische invasie in Noord-
Hollandd te voorkomen. In 1806 neemt Lodewijk Napoleon hem weer  in dienst. In 1807 wordt hij  benoemd tot 
gouverneur-generaall  van de Aziatische bezittingen en koloniën, wat hij  tot 1811 blijf t (zijn activiteiten daar 
komenn in paragraaf 2.3 aan de orde). Na terugkeer  in Europa neemt hij  dienst in bet Franse leger  en maakt hij  de 
veldtochtt  naar  Rusland van 1812 gedeeltelijk mee. Willem I benoemt Daendels in 1815 tot gouverneur-generaal 
vann de Nederlandse bezittingen in Guinee, alwaar  hij  overlijdt . 

mm Zie Van BerckeL p. 197-202; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 12-3; Mije r  (1848), p. XVII-XIX ; Schiff, p. 
388-9;;  Schrieke (1940), p. 36; en Schutte (1976), p. 158-9. Zie Mije r  (1848), p. 345-56 en 357-67 voor  de tekst 
vann beide Instructies. 

1900 De politieke situatie die de vrees voor  een Britse invasie veroorzaakte, wordt behandeld in 2.3. 
1911 Mijer  (1848), p. 353. De artikelen 56 Ch 1804 en 48 Rr  1806 zijn met dit artikel vergelijkbaar. 

' ""  Mijer  (1848), p. 352. 
mm Mijer  (1848), p. 352. 
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Uitt deze artikelen blijken twee zaken. Ten eerste streeft Lodewijk Napoleon, net als eerder het Staatsbe-

windd en Schimmelpenninck, naar een breuk met de VOC-periode en naar de invoering van een nieuw 

bestuurs-- en exploitatiestelsel op basis van de door de commissie van 1802 aangedragen ideeën. Nieuw 

hierbijj  is de rol die de gouverneur-generaal bij het uitstippelen van het nieuwe beleid speelt. De nadere 

invullingg van het nieuwe stelsel wordt immers niet vastgelegd in een van tevoren in het moederland 

gemaaktee regeling, maar zal pas achteraf door de wetgever in het moederland worden vastgesteld, en 

zijnn gebaseerd op Daendels' adviezen."4 Ten tweede toont vooral artikel 26 Igg 1807 dat de Instructies 

vann 1807 'maatregelen (...) van voorbereidenden aard' zijn."5 Ze zijn niet meer dan voorlopige regelge-

ving,, in afwachting van een definitieve regeling van het koloniale bestuurs-, exploitatie- en regelge-

vingsstelsell  door de wetgever in 'eene Grondwet voor onze Aziatische Bezittingen'. 

Beidee zaken komen ook naar voren in een brief van 19 juli 1809 van Lodewijk Napoleon aan 

Daendels,, de enige brief die Daendels op Java van de koning heeft ontvangen: 

Jee dois done ajourner jusqu'è la Paix [met Engeland] Ie systeme definitif que 1'expérience, jointe aux 
renseignementss qu'il vous sera possible de réunir jusqu'è cette époque, me mettront dans Ie cas 
d'adopter.. En attendant, la prudence exige que vous n'introduisiez que les ameliorations qui ne 
peuventt indisposer les habitants, ni les indigenes, ni les Européens.196 

Blijkenss de laatste zin uit het citaat drukt Lodewijk Napoleon zijn gouverneur-generaal ook op het hart 

omm rekening te houden met de gevoelens van de inheemse en Europese bevolking bij het invoeren van 

veranderingenn in Oost-Indië. In paragraaf 2.3 zal blijken dat Daendels zich niet altijd even veel gelegen 

heeftt laten liggen aan deze wijze opmerking. 

Inn afwachting van het nieuwe stelsel bevatten beide Instructies noodzakelijkerwijs ook bepalingen over 

dee positie van de Indische regering ten opzichte van het moederland en over de samenstelling en de 

bevoegdhedenn van die regering. Deze onderwerpen komen al aan de orde in enkele artikelen van de 

Instructiee voor de gouverneur-generaal, maar worden vooral geregeld in de Instructie voor de 

gouverneur-generaall  en de raden van Indië. Deze laatste instructie telt 25 artikelen en is een 'beknopt 

voorlopigg regeringsreglement'."7 

Zoalss op grond van de artikelen 24 en 26 Igg 1807 te verwachten viel, brengen de bepalingen in de 

beidee Instructies over de positie, de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering weinig 

nieuwss ten opzichte van het Charter van 1804 en het Regeringsreglement van 1806. Zo blijf t de 

ondergeschiktee positie van de Indische regering ten opzichte van de bestuurlijke organen in het moeder-

landd bestaan, al wordt ze minder expliciet vermeld. Deze ondergeschikte positie komt samen met de 

Ziee ook Kommers, p. 103 en Pekelharing, p. 48. 
Pekelharing,, p. 48. 
Mendels,, p. 199. 
Schrieke(1940),p.36. . 
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kwestiee van de samenstelling van de Indische regering aan de orde in de artikelen 1 en 2 Iggr 1807: 

1.. De Gouverneur-Generaal oefifend, onder de orders van onzen Minister van Koophandel en Koloni-
ën,ën, het hoogste gezag uit, over alle onze Bezittingen (...) in Azia (...). 
2.. Hij zal in het beleid der zaken van Politie en Civiele Regeering geadsisteerd zijn door den 
Directeur-Generaall  benevens de ordinaire en extra-ordinaire Raden, met den Gouverneur-Generaal 
uitmakendee het ligchaam van de Hooge Regeering van Indien, aan welke het beleid over alle zaken, de 
Politiekee en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen (...). 

Dee gouverneur-generaal, die in Indië het hoogste gezag uitoefent, is dus ondergeschikt aan de minister 

vann koophandel en koloniën, en via hem aan de koning. Artikel 7 Igg 1807 stelt de relatie van onderge-

schiktheidd tot de koning duidelijker door te bepalen dat de gouverneur-generaal zijn gezag uitoefent 'als 

onzee zaakgelastigden'.199 De raden van Indië, die de gouverneur-generaal assisteren, zijn natuurlijk al 

evenzeerr aan de minister ondergeschikt. 

Dee artikelen 1 en 2 Iggr 1807 tonen dat de Indische regering als voorheen is samengesteld uit een 

gouverneur-generaall  en enkele 'ordinaire en extra-ordinaire' raden van Indië.200 Een verschil met het 

Charterr van 1804 en met het Regeringsreglement van 1806 (en ook met de algemene instructies uit de 

VOC-tijd)) is dat de Instructie niet aangeeft hoeveel raden van Indië er moeten zijn. 

Dee benoeming van de leden van de Indische regering blijf t een bevoegdheid van de uitvoerende 

machtt in het moederland, in casu de koning. Artikel 3 Iggr 1807 bepaalt dat de gouverneur-generaal 

doorr de koning wordt benoemd. Artikel 4 Iggr 1807 bepaalt dat 'vacatures der bediening van ordinaris 

Raadd zullen worden vervuld door den extra-ordinaris Raad, zijnde den oudsten in rang',201 en dat de 

extra-ordinairee raden door de koning worden benoemd. 

Hett al genoemde artikel 2 Iggr 1807 verleent de Indische regering, in navolging van het Charter van 

18044 en het Regeringsreglement van 1806, uitgebreide bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot 

hett maken van regelgeving. Deze laatste bevoegdheid komt aan de orde in artikel 2 Iggr 1807, waarin 

aann de Hoge Regering 
(...)) het beleid over alle zaken, de Policie en Civiele Regeering aangaande, is opgedragen, met volle 
magtt en authoriteit om daaromtrent zoodanige Wetten, Reglementen en Ordonnantiën te maken, te 
promulgeerenn en te doen executeren, als zij ten meesten nutte van het Rijk en deszelfc Aziatische 
Bezittingenn zullen oordeelen te behoren, mits zich stiptelijk gedragende naar de staande orders door 
vorigevorige bestuuren gesteld, voor zoo verre die nog in kracht zijn, en die door onzen Minister van 
KoophandelKoophandel en Koloniën bereids zijn, en verder zullen worden gesteld™ 

inin Mijer (1848), p. 359. Mijn cursivering. 
1999 Mijer (1848), p. 348. 'Onze' duidt op Lodewijk Napoleon. Volgens Kiers, p. 54-5 duidt de term 'zaakgelas-

tigde'' op 'een verhouding van lastgeving in den zin van de in art. 1829 B.W. samenloopende oud-Hollandsche en 
Franschee rechten', waarbij uit de lastgeving voor de lasthebber de macht voortvloeit 'om eene zaak voor den 
lastgeverr in deszelfs naam te verrichten.' 

2000 De in artikel 2 Iggr 1807 genoemde directeur-generaal is niet de voorganger van de minister van koophan-
dell  en koloniën, maar de hoogste 'ordinaire' raad van Indië. 

2011 Mijer (1848), p. 360. 
2022 Mijer (1848), p. 359-60. Mijn cursivering. De gebondenheid aan orders, waaronder regelgeving, van 

vorigee besturen en van de minister van koophandel en koloniën wordt ook genoemd in artikel 28 Igg 1807. 
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Hett  laatste deel van artikel 2 Iggr  1807 bindt de regelgever in Indië aan een kader. Dit kader  is uiteraard 

voorlopigg van aard, net als de beide Instructies van 1807. Het kader  bestaat uit orders van vorige 

kolonialee besturen in Nederland en uit orders van de minister  van koophandel en koloniën. Die laatste 

orderss - de term 'orders' kan zowel op bestuurlijk e maatregelen als op regelgeving slaan - kunnen op 

grondd van de artikelen 4 en 8 Idg óf door  de minister  zelf, óf door  de koning vastgesteld zijn. 

Dee regelgever  in Indië wordt aan een kader  gebonden, opdat hij  niet net als in de VOC-tij d min of 

meerr  ongehinderd zijn gang kan gaan. Meer  in het bijzonder  is het zojuist aangeduide kader, samen met 

dee in artikel 36 Igg 1807 geëiste regelmatige correspondentie tussen de gouverneur-generaal en het 

moederland,, een poging om de vérgaande bevoegdheden van gouverneur-generaal Daendels enigszins 

inn te perken.203 Hoe vérgaand die bevoegdheden zijn, blijk t bijvoorbeeld uit de bepalingen over  de 

bevoegdheidsverdelingg binnen de Indische regering, die de positie van de gouverneur-generaal binnen 

dee Indische regering belangrijk versterken. 

Natuurlij kk  zijn er  over  dit onderwerp de al bekende bepalingen. Als tijdens beraadslagingen van de 

Indischee regering de stemmen staken, telt de stem van de gouverneur-generaal dubbel (8 Iggr  1807). 

Daarnaastt  heeft de gouverneur-generaal 'in geval van grote aangelegenheid en betreffende het welwa-

renn van het Rijk ofte het behoud onzer  Aziatische Bezittingen' de macht tegen het meerderheidsstand-

puntt  binnen de Indische regering in te gaan, en een besluit 'overeenkomstig zijne bijzondere gevoelens' 

opp te maken (15 Iggr  1807).204 Artike l 7 Iggr  1807 perkt de positie van de raden van Indië echter  nog 

verderr  in. Volgens artikel 15 Ch 1804 en 11 Rr  1806 konden de raden van Indië in de vergadering van 

dee Indische regering zaken in overweging doen brengen. De gouverneur-generaal was verplicht die 

zakenn in dezelfde of de eerstvolgende vergadering te behandelen. Artike l 7 Iggr  1807 bepaalt echter: 

7.. De Gouverneur-Generaal is alleen bevoegd om in de vergaderingen van den Gouverneur-Generaal 
enn de Raden van Indien de zaken in deliberatie te brengen. 
(...).. De (...) Raden eenig voorstel noodig oordeelende zullen hetzelve schriftelij k aan den Gouverneur-
Generaall  overgeven, welke de faculteit zal hebben hetzelve al of niet in deliberatie te brengen (...).20S 

Artike ll  7 Iggr  1807 heeft er  in de praktij k voor  gezorgd dat de raden van Indië tijdens Daendels' 

bewindd slechts een adviserende rol spelen, zodat van collegiaal bestuur  in Indië gedurende dit bewind 

geenn sprake is geweest.206 De al genoemde brief van Lode wijk Napoleon aan Daendels van 19 jul i 1809 

spreektt  dan ook over  'I e Conseil des Indes, qui vous est entièrement subordonné'.207 

Doorr  de Constitutie van 1806 en de Instructies van 1806 en 1807 ontstaat voor  Oost-Indië een stelsel 

Ziee Mijer  (1848), p. 355 voor  artikel 36 Igg 1807. 
Mijer(1848),p.364. . 
Mijerr  (1848), p. 361. Mij n cursivering. 
Ziee Ball, p. 87 en Van der  Chijs (1885-1900), deel XIV , p. 550-1. 
Mendels,, p. 200. 
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mett  vier  regelgevers, die in een hiërarchische verhouding tot elkaar  staan. Zoals hiervoor  al duidelijk is 

geworden,, zijn de voornaamste verschillen met het vorige stelsel dat de wetgever  weer  regelgeving voor 

dee koloniën maakt en dat er  in Nederland geen apart collegiaal bestuur  over  de koloniën meer  is. 

Dee hoogste regelgever  is op grond van artikel 12 Con 1806 de wetgevende macht in Nederland, 

bestaandee uit de koning en het Wetgevend Lichaam. Deze regelgeving zal de vorm van wetten aanne-

menn en het kader  vormen, waarbinnen de overige regelgeving voor  de koloniën zich beweegt en 

waaraann de overige regelgevers zich te houden hebben. 

Dee tweede regelgever  voor  de koloniën is de koning, die op grond van artikel 36 Con 1806 het 

bestuurr  bij  uitsluitin g over  de koloniën heeft. Dh bestuur  brengt de bevoegdheid met zich mee tot het 

opstellenn van regelgeving die niet de vorm van een wet aanneemt (zie ook 4 en 8 Idg). De vele kolonia-

lee decreten en besluiten van de koning die hiervoor  aan de orde gekomen zijn, tonen dat de koning van 

dezee bevoegdheid ruim gebruik heeft gemaakt. Een ander  voorbeeld van een door  de koning gemaakte 

regelingg is de op 17 juni 1810 vastgestelde 'Bepalingen nopens in beslag genomen gelden, aan uitlandi-

genn toebehorende'.20* 

Dee derde regelgever  voor  de koloniën is de minister  van koophandel en koloniën, aan wie de koning 

eenn groot deel van zijn koloniale taken heeft gelaten (1 Idg). inzake kwesties die naar  het oordeel van 

dee koning van minder  belang zijn, mag de minister  besturen en regelen (4 en 8 Idg). 

Dee vierde en laatste regelgever  is de Indische regering (2 Iggr  1807). Deze is ondergeschikt aan de 

minister,, en via hem aan de koning (1 Iggr  1807, 4 en 8 Idg). De regelgeving van de Indische regering 

moett  in overeenstemming zijn met de orders van vroegere besturen en met de orders van de minister 

vann koophandel en koloniën (2 Iggr  1807). 

Err  is één groot praktisch verschil tussen dit stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden en 

dee eerder  behandelde stelsels uit het overgangstijdperk. Anders dan het Charter  van 1804 en het 

Regeringsreglementt  van 1806 zijn de Instructies van 1807 namelijk daadwerkelijk toegepast in Oost-

Indie,, en wel vanaf januari 1808; en de Indische regering (in de praktij k Daendels alleen) heeft van haar 

regelgevendee bevoegdheden ruim gebruik gemaakt. Daarmee komt onder  het Koninkrij k Holland ook 

inn Indie een eind aan de VOC-periode en krijgen de in Nederland reeds langere tij d algemeen geaccep-

teerde,, en al vaker  genoemde nieuwe elementen van het rapport en het ontwerp-charter  van 1803 en het 

Charterr  van 1804 - zoals de opvatting dat koloniën staatsbezit zijn, en dat meer  aandacht moet worden 

besteedd aan het welzijn van de inheemse bevolking - ook gelding in Indie. 

Well  is bovenstaand stelsel voorlopig van aard. Zoals vermeld moet Daendels Indië geschikt maken 

voorr  een nieuwe regeringsorganisatie aldaar  en moet hij  de koning adviseren over  de definitieve vorm 

****  Van der  Chijs (1885-1900), deel XVI , p. 632; zie p. 632-5 voor  de tekst van de bepalingen. 
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vann deze organisatie (24 en 26 Igg 1807).209 Deze vorm zal niet bij koninklijk besluit, maar bij wet 

wordenn vastgesteld (12 Con 1806). Een dergelijke wet is er echter nog lang niet als Nederland in 1810 

wordtt ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk. 

2.2.2.44 De inlijvin g van Nederland bij  Frankrij k 

Alss op 9 juli 1810 het Koninkrijk Holland bij het Keizerrijk Frankrijk wordt ingelijfd houdt elke vorm 

vann Nederlands staatsrecht op te bestaan en wordt de Franse wetgeving van toepassing. Dit gebeurt 

'hetzijj  krachtens uitdrukkelijke executoirverklaring [van reeds eerder bestaande wetten], hetzij, ten 

aanzienn van de wetten, tot stand gekomen nè 1 Januari 1811, automatisch door de invoering in Frank-

rijkrijk  zelf.'210 Het bestuur over de koloniën komt te rusten bij het Franse ministerie van marine en 

koloniën.2111 Daar de inlijving niet van lange duur is geweest en geen stempel heeft gedrukt op latere 

ontwikkelingenn op koloniaal terrein, zal ze hier niet behandeld worden.212 

Inn november 1813 wordt Nederland weer onafhankelijk. Krachtens de Conventie van Londen van 

133 augustus 1814 krijgt het vervolgens op 19 augustus 1816 als Koninkrijk der Nederlanden de 

soevereiniteitt terug over het door de Engelsen in 1811 ingenomen Java. In Nederland en in (vanaf dat 

moment)) Nederlands-Indië begint daarmee respectievelijk in 1813 en in 1816 een nieuwe staatsrechte-

lijk ee periode. Deze periode zal in hoofdstuk 3 behandeld worden. 

2.33 Gebeurtenissen in Oost-Indië tussen 1795 en 1816 

Voorr het onderwerp van dit hoofdstuk, de aanzetten in het overgangstijdperk tot een nieuwe en syste-

matischee verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Oost-Indië, zijn de gebeurtenissen in Oost-

Indiëë tussen 1795 en 1816 van minder belang dan de gebeurtenissen in Nederland tussen 1795 en 1813. 

Dee aanzetten om een nieuwe, systematische verdeling te maken, vinden plaats in Nederland, niet in 

Oost-Indië.. Een behandeling van de voor het onderwerp van dit hoofdstuk relevante gebeurtenissen in 

Oost-Indiëë van 1795 tot 1816 kan daarom hoogstens tonen hoe de invoering aldaar van het in Neder-

landd ontwikkelde nieuwe stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden is verlopen, en levert 

geenn nieuwe inzichten in, of aanvullingen op dat stelsel op. 

Watt hier, na een korte schets van de algemene situatie rond de Nederlandse koloniën in de periode 

1795-1816,, volgt is daarom niet veel meer dan een korte behandeling van die invoering. Aangegeven 

2099 Daendels' activiteiten terzake komen aan de orde in paragraaf 2.3.2. 
2100 Bannier, p. 180-1. Bannier geeft op p. 182-250 het inlijvingsdecreet, het decreet dat de organisatie van de 

ingelijfdee departementen regelt en de Franse constitutionele wetten, tijdens de inlijving van kracht. 
2.11 Zie Ball, p. 80, en Schrieke (1940), p. 36. 
2.22 Kossmann, deel 1, p. 90: 'Het napoleontische regime was (...) te kort om de structuur (...) van de staat (...) 

blijvendd aan te tasten; het was ten slotte niet meer dan een onaangenaam incident dat men berustend onderging.' 
Ziee Bannier, p. 178-81; Gosses-Japikse, p. 752-8; en vooral Schama, p. 686-744 over de inlijving. 

108 8 



zall  worden waarom de invoering in Oost-Indie zo lang op zich heeft laten wachten, en wat er is gebeurd 

tijdenss en na de invoering van het nieuwe stelsel. Hierbij zal worden uitgegaan van de Oost-Indische 

subperiodess die zijn onderscheiden in het schema aan het begin van dit hoofdstuk. 

Dee algemene situatie rond de Nederlandse koloniën tussen 1795 en 1816 wordt bovenal gekenmerkt 

doorr conflicten met Groot-Brittannië. Van 1795 tot 1813 is Nederland eerst als Frans bondgenoot en 

laterr als deel van Frankrijk vrijwel voortdurend in oorlog met Groot-Brittannië, dat ter zee oppermach-

tigg is. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse koloniën in Afrika, Amerika en Azië: het overgrote 

deell  ervan wordt vanaf 1795 door de Britten veroverd. In juni 1795 gaat Kaap de Goede Hoop verloren. 

Inn Azië vallen Malakka, Malabar en Padang in 1795; datzelfde lot is in 1796 Ceylon, Ambon en Banda 

beschoren;; Ternate komt in 1801 in Engelse handen. Java wordt niet bezet, maar de Britten leggen van 

augustuss tot november 1800 wel zeeblokkades rond Batavia. Bij de vrede van Amiens van 25 maart 

18022 krijgt de Bataafse Republiek al zijn koloniën terug, met uitzondering van Ceylon. Vanaf mei 1803 

verkeertt Nederland opnieuw in oorlog met Groot-Brittannië en de Nederlandse koloniën worden vrijwel 

allee weer bezet In januari 1806 gaat Kaap de Goede Hoop weer, en nu voorgoed, verloren. In Oost-

Indiee leggen de Britten opnieuw zeeblokkades rond Batavia, en in 1810 veroveren ze Ambon, Banda, 

Makassarr en Menado. In september 1811 valt Java als laatste Aziatische bezitting. Het zal onder Brits 

bewindd staan tot 19 augustus 1816.213 

2.3.11 Voortzetting van de VOC-periode (1795-1808) 

Inn 2.2 is gebleken dat de periode 1795-1813 in Nederland zeker tot 1808 zeer veel veranderingen laat 

zienn op koloniaal terrein. Er komen nieuwe opvattingen over de wijze van bestuur en beheer van de 

koloniënn en er wordt geleidelijk een nieuw stelsel van koloniaal staatsrecht ontwikkeld. De jaren van 

17955 tot 1808 zijn in Indië een tijdperk van rust geweest: de nieuwe opvattingen over het bestuur en het 

beheerr van de koloniën en het nieuwe stelsel van koloniaal staatsrecht worden er niet ingevoerd. Ook is 

dee vérgaande zelfstandigheid van de Indische regering ten opzichte van het moederland, die kenmer-

kendd was voor de VOC-tijd, tot 1808 blijven bestaan. De jaren 1795-1808 zijn voor Oost-Indië daarom 

tee typeren als een voortzetting van de VOC-periode. 

Datt de invoering van een nieuw stelsel van koloniaal staatsrecht in Oost-Indië lang op zich heeft 

latenn wachten is niet zo verwonderlijk. Weliswaar zijn de grondslagen van dit nieuwe stelsel al vrij snel 

inn de verschillende Staatsregelingen vastgelegd, maar specifiek voor Oost-Indië gemaakte nieuwe 

regelgevingg die het stelsel completeert is pas jaren later gemaakt. Dergelijke regelgeving is er vanaf 

18044 en zowel het Charter van 1804 als het Regeringsreglement van 1806 zijn te kort van kracht 

geweestt om in Oost-Indië ingevoerd te kunnen worden. Pas met de komst van Daendels in Oost-Indië 

2133 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 63, 72-6,185; Van Goor (1994), p. 189-202; en De Louter (1914), p. 74-7. 
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inn januari 1808 en met de invoering aldaar van de Instructies van 1807 in diezelfde maand doet nieuwe 

'basisregelgeving'' haar intrede in Oost-Indië. Tot die tijd zijn VOC-regels, in het bijzonder de Algeme-

nee Instructie van 1650, in Oost-Indië blijven gelden. 

Tochh roept het langdurig uitblijven van de invoering van de nieuwe opvattingen over het bestuur en 

hett beheer van de koloniën in Oost-Indië vragen op. Er hadden, zo zou men kunnen denken, ook zonder 

nieuwee staatsrechtelijke regels al vóór 1808 krachtdadige hervormers vanuit Nederland naar Oost-Indië 

kunnenn worden gezonden. Uitgaande van de nieuwe opvattingen, waaronder de gedachte dat 'koloniën 

bezittingenn [zijn] van de staat, verworven ten bate van het gemenebest',214 de grotere aandacht voor het 

lott van de inheemse bevolking en het streven naar meer rechtszekerheid, hadden die hervormers al 

veranderingenn kunnen aanbrengen in de VOC-bestuursstructuur in Oost-Indië, de banden met het 

moederlandd kunnen aanhalen en de ergste misstanden en corruptie in Oost-Indië kunnen bestrijden.215 

Nuu zijn er tussen 1795 en 1808 uit Nederland wel enige malen hervormers naar Oost-Indië gezon-

den,, maar de resultaten die ze behaalden hielden niet over. Zo heeft het Comité in 1796 de missionaris 

C.J.. Prediger naar Oost-Indië gestuurd om, naast zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Justitie, 

'inn het geheim inlichtingen in te winnen (...) over de politieke, militaire, financiële en commerciële 

situatie'.2166 Prediger werd na zijn aankomst in Batavia echter al snel door de heersende elite ingepalmd. 

Inn 1797 heeft het Comité G. Nordman en C.H.C. Wegener naar Oost-Indië gestuurd, respectievelijk als 

cheff  van de Indische defensie en als commissaris tot de zaken van de inlander. Ook hun missie heeft 

weinigg opgeleverd. Ten slotte wordt hier gewezen op de mislukte poging om in 1806 Elout en Van 

Grasveldd als commissarissen-generaal hervormingen in Oost-Indië te laten bewerkstelligen.217 

Hett zal duidelijk zijn: er zijn tot de komst van Daendels in Oost-Indië in 1808 weinig pogingen 

ondernomenn om veranderingen in Oost-Indië te bewerkstelligen en die pogingen zijn alle mislukt. 

Hiervoorr valt een aantal redenen aan te wijzen. In de eerste plaats was er de voortdurende oorlog met 

Groot-Brittannië,, die een geregelde scheepvaartverbinding tussen Nederland en Oost-Indië vrijwel 

onmogelijkk maakte.218 Dit maakte het moeilijk om hervormers naar Indië te sturen en de nieuwe ideeën 

inn Nederland over hett bestuur en het beheer van de koloniën in te voeren in Oost-Indië. 

Inn de tweede plaats kregen de weinige hervormers die in Oost-Indië aankwamen te maken met het 

wantrouwenn jegens de nieuwe ideeën dat bij de heersende kringen in Batavia leefde, wat het invoeren 

2144 Schutte (1974), p. 214. 
2155 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 68-72; Van Goor (1994), p. 183-5; en De Wit, p. 66-70 voor beschrijvingen 

vann de wijdverbreide misstanden en de wijdverbreide corruptie onder VOC-bestuurders op Java aan het eind van 
dee achttiende eeuw. 

2166 Schutte (1974), p. 163. 
2177 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 65-8; Schutte (1974), p. 150-76; en De Wit, p. 186-213 voor uitgebreidere 

behandelingen. . 
2,88 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 97-145 voor een behandeling van de pogingen tussen 1795 en 1806 om de 

scheepvaartverbindingg met Oost-Indië in stand te houden. 
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vann hervormingen verder bemoeilijkte. De machthebbers in Batavia wilden het bestuur en het beheer 

overr Oost-Indie zoveel mogelijk bij het oude laten, ze voelden er niets voor wijzigingen aan te brengen 

inn een systeem dat hen en hun families verzekerde van grote rijkdom. Op grond van hun wantrouwen 

warenn ze ook sterk anti-Frans en pro-Engels en leefden er onder hen zelfs gedachten om Oost-Indie van 

hett moederland af te scheiden.219 

Dezee gevoelens waren bekend bij de leiders in de Bataafse Republiek, die de machthebbers in Oost-

Indie**  zagen als op zelfgewin gerichte, conservatieve, orangistische en anglofiele vertegenwoordigers 

vann het oude bewind, op wie niet te bouwen viel.220 Het maakte hen huiverig om al te ingrijpende 

hervormingenn in te voeren in het bestuur en het beheer over Oost-Indie. Dergelijke hervormingen 

zoudenn zoveel verzet kunnen oproepen bij de machthebbers in Batavia, dat afscheiding van Oost-Indie 

vann het moederland of aansluiting van Oost-Indie bij Groot-Brittannie niet viel uit te sluiten.221 Dit is 

eenn derde reden voor het relatieve gebrek aan initiatief om vanuit Nederland hervormingen in Oost-

Indiee in te voeren in de jaren 1795-1808. 

Aann het eind van de periode 1795-1808 verandert de situatie in Nederland enigszins. Tijdens het 

bewindd van raadspensionaris Schimmelpenninck en tijdens het Koninkrijk Holland wordt er specifiek 

voorr Oost-Indie gemaakte regelgeving opgesteld, wat de positie van naar Oost-Indië uit te zenden 

hervormerss versterkt Bovendien weet Nederland zich nu in nog sterkere mate dan voorheen gesteund 

(enn beïnvloed) door Frankrijk, wat de positie van hervormers evenzeer versterkt. In 1806 lijk t dit zijn 

vruchtenn af te gaan werpen, als Schimmelpenninck twee commissarissen-generaal met een Regeringsre-

glementt naar Indie stuurt. De machtswisseling in Nederland in 1806 betekent echter het eind van hun 

onderneming.. Het is pas de komst van Daendels in Oost-Indie in 1808 die veranderingen teweegbrengt 

inn de situatie daar. 

2.3.22 De gouverneurs-generaal Daendeb (1808-1811) en Janssens (1811) 

Naa zijn benoeming tot gouverneur-generaal in januari 1807 vertrekt Daendels op 18 februari 1807 naar 

Java.. Hij komt op 1 januari 1808 te Anjer op de westkust van Java aan en arriveert op 5 januari in 

Batavia.. Op 14 januari 1808 komt officieel een eind aan het VOC-tijdperk in Oost-Indië: die dag neemt 

Daendelss het bewind over van gouverneur-generaal A.H. Wiese en worden de Instructies van 1807 van 

kracht222 2 

1199 Zie Van Eyck van Heslinga, p. 66-8 en De Wit, p. 191. 
2200 Zie Schutte (1976), p. 157. 
2211 Zie Schutte (1974), p. 150 en De Wit, p. 191. 
732732 Zie Schrieke (1940), p. 36. Albertus Henricus Wiese (1761-1810) komt in 1774 als scheepsjongen aan in 

Bataviaa en klimt geleidelijk op in de VOC-rangen. In 1795 wordt hij buitengewoon raad van Indie, in 1801 eerste 
raadd en directeur-generaal. In 1804 wordt hij benoemd tot gouverneur-generaal, in 1805 aanvaardt hij het ambt. 
Inn januari 1808 draagt hij het gouverneur-generaalschap over aan Daendels. In maart 1808 vertrekt hij naar 
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Daendelss had vóór zijn komst in Indië zijn sporen vooral op militair terrein - zowel in Nederlandse 

alss in Franse dienst - verdiend, en was in de koloniale politiek een nieuwkomer. Hij had zijn benoeming 

doorr Lodewijk Napoleon, op instructies van Napoleon zelf, vooral te danken aan zijn militaire verdien-

sten.2233 Een belangrijk deel van zijn opdracht betrof namelijk het aanbrengen van verbeteringen in de 

defensiee van Java (11 en 14 Igg 1807). Daarnaast moest Daendels, zoals vermeld, de inrichting van het 

bestuurr in Oost-Indtë veranderen (24 Igg 1807) en advies uitbrengen aan Lodewijk Napoleon over de 

bruikbaarheidd van het ontwerp-charter van 1803 als 'eene Grondwet voor onze Aziatische Bezittingen' 

(266 Igg 1807). 

Daendelss neemt ingrijpende maatregelen om zijn opdracht uit te voeren. Om de Javaanse defensie te 

verbeterenn laat hij de Grote Postweg aanleggen, een weg dwars door Java van Anjer in het westen naar 

Panaroekann in het oosten die eventuele troepenverplaatsingen moet vergemakkelijken. Ook breidt hij 

hett leger op Java uit, een leger dat overigens vrijwel volledig uit inheemsen bestaat. Verder probeert hij 

hett bestuur in Oost-Indië te verbeteren via een rationalisatie en modernisatie ervan. Zo stelt hij een 

centralee secretarie in en richt hij een generale rekenkamer op. Deze rekenkamer moet 'het financiële 

toezichtt (...) gaan houden op de verschillende takken van bestuur'.224 Ook probeert hij een grotere greep 

tee krijgen op het plaatselijke bestuur. Hiertoe verdeelt hij Java in negen districten. Elk van deze 

districtenn krijgt een prefect aan het hoofd die direct onder de gouverneur-generaal wordt gesteld. 

Daarnaastt neemt Daendels maatregelen als het geven van vaste traktementen om de betrouwbaarheid 

vann de plaatselijke Europese bestuursambtenaren te vergroten. Ten slotte probeert hij de positie van de 

Javaansee regenten te verzwakken door hen tot ambtenaren te maken in dienst van het Nederlandse 

bestuur.. Daendels reorganiseert ook de rechtspraak op Java, die zoveel mogelijk van het bestuur wordt 

gescheiden.. Er komen Europese Raden van Justitie voor alle zaken waarbij Europeanen, Chinezen en 

anderee niet-inheemsen betrokken zijn. De Javanen houden zoveel mogelijk hun eigen rechtssysteem. 

Opp één belangrijk terrein, het economische, voert Daendels geen veranderingen door: hij handhaaft het 

doorr de VOC ontwikkelde exploitatiestelsel van gedwongen leveringen van produkten en van heren-

diensten.225 5 

Daendelss is geen innemende persoonlijkheid: hij overdondert de mensen in zijn omgeving en is 

nauwelijkss bereid naar hen te luisteren.226 Dit is, naast het feit dat hij zich kan beroepen op de Instruc-

tiess van 1807 en het feit dat hij zich gesteund weet door Frankrijk, een belangrijke reden voor het 

Holland,, waar hij in januari 1810 overlijdt. Zie Rhede van der Kloot, p. 120-1 en Stapel (1941), p. 74-5. 
2211 Zie Ball, p. 80 en Van den Doel (1994), p. 37. 
2244 Van den Doel (1994), p. 38. 
2255 Zie Van den Doel (1994), p. 38-40 voor Daendels' maatregelen inzake bestuur en rechtspraak. Zie Ball, p. 

87-104;; Van den Doel (1994), p. 37-41; Van den Doel (1996), p. 14-8; Van Goor (1994), p. 195-9; Kommers, p. 
102-244 voor behandelingen en beoordelingen van Daendels' beleid. 

2266 Zie Kommers, p. 90-6 en 102-3. 
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success van zijn hervormingsmissie: hij richt zich niet naar 'de machtige Bataviase oudgastenkliek'.227 

Daendels'' optreden bezorgt hem vele vijanden, die proberen hem zwart te maken bij minister Van der 

Heim,, bij Lodewijk Napoleon en na de inlijving bij Napoleon zelf. Daartoe wijzen ze vooral op Daen-

dels'' geldzucht en op 'zijn persoonlijk leven en zijn gevoeligheid voor vrouwelijke gunsten in ruil voor 

bevorderingg van de echtgenoten'.228 In hoeverre de beschuldigingen en de er eventueel aan ten grond-

slagg liggende gedragingen hebben bijgedragen tot Daendels*  vertrek zal hier in het midden gelaten 

worden.. Zeker is wel dat Daendels al in oktober en november 1809 om ontslag had verzocht op grond 

vann zijn gezondheidstoestand en dat dit ontslag hem eind 1810 door Napoleon is verleend. 

Dee opvolger van Daendels wordt Jan Willem Janssens.229 Napoleon benoemt hem op 16 november 

18100 tot 'Gouverneur-Generaal van Zijner Keizerlijke Majesteits Bezittingen ten Oosten van Isle de 

France'.2*00 Na op 22 november instructies te hebben gekregen, vertrekt Janssens op 29 december 1810 

mett 500 Europese officieren en soldaten naar Java, waar hij eind april 1811 aankomt. Op 16 mei 1811 

neemtt hij het bestuur van Daendels over. 

Overr het bewind van Janssens als gouverneur-generaal hoeft niet veel gezegd te worden. Ten eerste 

iss hij gouverneur-generaal in Franse dienst. Ten tweede is Janssens maar zeer kort gouverneur-generaal 

enn houdt hij zich in die periode vrijwel uitsluitend bezig met pogingen om de defensie van Java verder 

tee versterken.231 Het snelle eind van zijn gouverneur-generaalschap wordt veroorzaakt door de Britse 

invasiee en bezetting van Java. 

233233 Het Britse russenbewind (1811-1816) 

Inn 1810 lijf t Frankrijk Nederland in en wordt er onder leiding van Daendels op Java gewerkt aan de 

verbeteringg van de defensiewerken aldaar. In reactie hierop stellen de Britten eveneens in 1810 plannen 

voorr een verovering van Java op. Ze beschouwen een door Frankrijk gecontroleerd en in de toekomst 

mogelijkk goed verdedigd Java als een bedreiging voor de Britse handel in Azië. De voorbereidingen 

voorr de invasie van Java worden opgedragen aan Thomas Stamford Raffles, die in dienst van de East 

Indiaa Company (de Engelse pendant van de VOC) sinds 1805 een voorspoedige carrière in Azië heeft 

2277 Kommers, p. 103. 'Oudgasten' waren de groep al in Oost-Indiè" aanwezige Nederlanders die onder het 
VOC-bewindd rijk en invloedrijk waren geworden. 

2211 Van Goor (1994), p. 199. 
2299 Jan Willem Janssens (1762-1838) is van 1802 tot 1806 gouverneur-generaal van Kaap de Goede Hoop, dat 

onderr zijn bewind aan de Britten verloren gaat. Van 1810 tot 1811 is hij gouverneur-generaal van de bezittingen 
tenn oosten van Isle de France. Indie gaat onder zijn bewind aan de Britten verloren. Na krijgsgevangenschap in 
Groot-Brittanniee keert hij terug naar Frankrijk, waar Napoleon hem tot divisiecommandant en tot baron van het 
keizerrijkk benoemt Na ontslag uit het Franse leger wordt hij luitenant-generaal bij het Nederlandse leger tot juni 
1815.. In november 1816 verheft Willem I hem in de Nederlandse adelstand. 

2300 Mijer (1839a), p. 46. Met Isle de France wordt Mauritius bedoeld. 
231ZieMijer(1839a),p.60. . 

113 3 



gemaaktt en als kenner van de Indonesische archipel geldt.232 

Middenn juni 1811 vertrekt een Britse invasievloot uit Malakka. De vloot, die naast zo'n 12.000 man 

troepenn ook Raffles en de gouverneur-generaal van Brits-Indië lord Minto aan boord heeft, komt op 3 

augustuss bij Batavia aan. De volgende dag worden de Britse troepen ontscheept. De verovering van 

Javaa verloopt vervolgens zonder veel problemen en de laatste Frans-Nederlandse troepen capituleren op 

177 september 1811. Lord Minto heeft Raffles intussen op 11 september 1811 benoemd tot luitenant-

gouverneurr over Java en Onderhorigheden, dat nu deel uitmaakt van de territoriale bezittingen van de 

Eastt India Company.233 

Inn staatsrechtelijk opzicht is het Britse tussenbewind een intermezzo dat geen sporen nalaat.234 Wel 

iss het Britse tussenbewind, en daarvan vooral Raffles' jaren als luitenant-gouverneur, van groot belang 

geweestt voor de bestuurlijke en economische ontwikkeling van Nederlands-Indië. Raffles en Daendels 

wordenn gezien als degenen die 'de basis [hebben] gelegd voor het latere Nederlands-Indië'.235 Net als 

hett bewind van Daendels wordt dat van Raffles namelijk gekenmerkt door belangrijke hervormingen op 

bestuurlijkk gebied en op het gebied van de rechtspraak. Bovendien voert Raffles op economisch terrein 

hervormingenn door. De leidende beginselen bij alle hervormingen zijn Raffles' verlangen om Java tot 

eenn economisch aantrekkelijk bezit voor de East India Company te maken en zo een langdurige Britse 

aanwezigheidd op Java te bewerkstelligen, en zijn verlangen het lot van de Javaan te verbeteren.236 

Opp het terrein van het bestuur over Java beperkt Raffles zich er eerst toe Daendels' maatregelen te 

bestendigen.. Vanaf oktober 1813 begint hij met de invoering van verdere hervormingen. Zo breidt hij 

dee taken van het Europees bestuur sterk uit: de Europese bestuursambtenaren moeten zich veel meer 

mett het plaatselijke bestuur gaan bezighouden en krijgen een belangrijker rol in de rechtspraak. Ook 

steltt Raffles twee nieuwe bestuursambten in, dat van assistent-resident en dat van belastinginner (de 

zogenaamdee collector). Verder breidt hij het aantal districten op Java, nu residenties geheten, uit van 

negenn naar zestien. De Javaanse regenten laat Raffles zo min mogelijk bevoegdheden. Hoewel de 

uitvoeringg van de hervormingen moeizaam verloopt, vooral door een gebrek aan geschikte Europese 

bestuursambtenaren,, zorgt Raffles er voortbouwend op Daendels voor dat er in Indië een vrij modern 

2122 Thomas Stamford Raffles (1781-1826) is luitenant-gouverneur van Java en Onderhorigheden van 1811 tot 
1816.. Terug in Groot-Brittannie publiceert hij in 1817 zijn tweedelige History of Java. In datzelfde jaar wordt hij 
luitenant-gouverneurr van Benkoelen, op de westkust van Sumatra. In 1819 sticht hij Singapore, dat ondanks 
Nederlandsee protesten als vrijhaven tot grote bloei komt. Als Nederland bij het traktaat van Londen van 1824 
Benkoelenn verkrijgt, keert hij naar Groot-Brittannie terug. 

2333 Zie Levyssohn Norman, p. 17-39 voor een uitgebreide behandeling van de Britse invasie en verovering. 
2344 Zie ook Van Vollenhoven (1934-1935), deel III , p. 616. Onder het Britse tussenbewind worden de 

regelgevendee bevoegdheden over Java en Onderhorigheden uitgeoefend door het Britse parlement, de 
gouverneur-generaall  van Brits-Indië en de luitenant-gouverneur van Java en Onderhorigheden. 

2355 Vanden Doel (1996), p. 21. 
2366 Zie Van den Doel (1994), p. 41. 
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bestuursapparaatt ontstaat237 

Ookk op het terrein van de rechtspraak voert Raffles vanaf oktober 1813 verdere hervormingen door. 

Dezee hervormingen, waaronder de al genoemde grotere rol voor de Europese bestuursambtenaren in de 

rechtspraak,, worden neergelegd in de '1814 Regulation' en vormen de basis voor de latere organisatie 

vann de rechtspraak in Nederlands-Indië.23* 

Opp economisch terrein streeft Raffles naar de vervanging van het VOC-exploitatiestelsel door een 

liberaall  economisch systeem. In dit nieuwe systeem, het landrentestelsel, kunnen de Javaanse boeren 

overr de opbrengst van hun grond beschikken. Hun verplichtingen jegens het Europese bestuur, dat 

volgenss Raffles de volledige soevereiniteit over Java bezit, bestaan uit het betalen van een jaarlijkse 

pachtt of huur, de zogenaamde landrente. De invoering van het systeem is gepaard gegaan met grote 

moeilijkhedenn en heeft Java niet tot een winstgevende bezitting voor de East India Company gemaakt. 

Tochh is het landrentestelsel in 1816 door het Nederlandse bewind overgenomen en is de landrente in de 

loopp van de negentiende eeuw een belangrijke vorm van belastingheffing geworden.239 

Inn september 1815 krijgt Raffles bericht dat hij vervangen zal worden als luitenant-gouverneur van 

Javaa en Onderhorigheden. Protesten baten niet, en op 11 maart 1816 wordt Raffles opgevolgd door 

Johnn Fendall. Het is Fendall die op 19 augustus 1816 Java en Onderhorigheden overdraagt aan Neder-

land,, in het kader van de uitvoering van de Conventie van Londen van 13 augustus 1814. 

2.44 Enkele afsluitende opmerkingen 

Hett overgangstijdperk verschilt in veel opzichten sterk van het VOC-tijdperk. Hieronder zal worden 

aangegevenn wat de belangrijkste verschillen (en overeenkomsten) tussen het VOC-tijdperk en het 

overgangstijdperkk zijn met betrekking tot de ideeën over de economische verhouding tussen Nederland 

enn Oost-Indië, de ideeën over de politieke verhouding tussen Nederland en Oost-Indië, de ideeën over 

dee inheemse bevolking, en het staatsrecht voor de koloniën. Ook zal worden aangegeven hoe genoemde 

ideeënn en het staatsrecht voor de koloniën zich hebben ontwikkeld gedurende het overgangstijdperk. 

Tenn slotte zal worden aangegeven in hoeverre het overgangstijdperk voor latere periodes van belang is 

geweest. . 

Kijkendd naar de verhouding tussen het VOC-tijdperk en het overgangstijdperk valt op dat één ding in 

iederr geval niet verandert In beide tijdperken is het economische uitgangspunt hetzelfde: Oost-Indië is 

2377 Zie Van den Doel (1994), p. 43-6. 
^ZieBalLp.. 150. 
M '' Zie Van Goor (1994), p. 201. Zie Ball, p. 105-65; Van den Doel (1994), p. 41-6; Van den Doel (1996), p. 

18-20;; Van Goor (1994), p. 199-201; Kommers, p. 125-52; en Levyssohn Norman, passim, voor uitgebreidere 
weergavenn en voor beoordelingen van Raffles*  hervormingen. 
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eenn wingewest, in bezit genomen om er geld aan te verdienen. Van dit uitgangspunt wordt zelfs in de 

periodee 1795-1800, de radicaalste jaren van de Bataafse Republiek en van het overgangstijdperk, geen 

afstandd genomen. De overname en opheffing van de VOC in de jaren 1795-1800 is voor een deel op dit 

uitgangspuntt terug te voeren: de VOC, en daarmee het wingewest Oost-Indië, leverde de staat geen geld 

op,, maar kostte alleen maar geld. De staat nam daarom het hebben en houden van de VOC tot zich. 

Ookk later in het overgangstijdperk wordt benadrukt dat koloniën 'bestaan voor het Moederland, het 

Moederlandd niet voor de Coloniën'.240 

Hett gebruik van de term 'Moederland' wijst intussen op een groot verschil tussen het VOC-tijdperk 

enn het overgangstijdperk. Deze term illustreert namelijk een nieuw politiek-ideologisch uitgangspunt, 

datt al vóór 1795 door de Patriotten was ontwikkeld, en dat vanaf het begin van het overgangstijdperk 

dee boventoon heeft gevoerd. Het behelst dat 'koloniën bezittingen [zijn] van de staat, verworven ten 

batee van het gemenebest'.241 Dit uitgangspunt is terug te vinden in de Staatsregeling van 1798 en is de 

anderee reden geweest voor de overname en opheffing van de VOC: een geprivilegieerde handelsmaat-

schappijj  als de VOC behoort geen koloniën te bezitten. Een ander verschil tussen het VOC-tijdperk en 

hett overgangstijdperk is dat er in de loop van de jaren 1795-1816 meer aandacht ontstaat voor het lot 

vann de inheemse bevolking, hoe moeilijk verenigbaar dat ook lijk t met het zojuist genoemde economi-

schee uitgangspunt. 

Ookk op het terrein van het staatsrecht voor de koloniën zijn de verschillen tussen het VOC-tijdperk 

enn het overgangstijdperk groot. In het VOC-tijdperk was er een rudimentair staatsrechtelijk stelsel met 

eenn overheidspoot, de Staten-Generaal, en een handelspoot, de Heren XVI I en de Indische regering. Dit 

rudimentairee stelsel was gebaseerd op regelgeving als de Unie van Utrecht, het door de Staten-Generaal 

afgekondigdee octrooi van 20 maart 1602, het door de Staten-Generaal afgekondigde Plakkaat van 27 

novemberr 1609 en de Algemene Instructies van de Heren XVII . Uit deze regelgeving viel zoals in het 

vorigee hoofdstuk is gebleken een verdeling van regelgevende bevoegdheden af te leiden, maar in de 

praktijkk is in de loop van het VOC-tijdperk van die verdeling weinig overgebleven. Zo heeft de Indi-

schee regering, waaraan in theorie slechts aanvullende regelgevende bevoegdheden toekwamen, in de 

praktijkk vanaf ongeveer 1650 vrijwel autonoom regelgevende bevoegdheden uitgeoefend. 

Dee jaren 1795-1816 leveren althans in theorie enkele duidelijke staatsrechtelijke stelsels voor de 

koloniënn op. Deze stelsels kennen alleen overheidsorganen en hebben een vaste vorm. De uitgangspun-

tenn ervan zijn normaliter te vinden in een Staatsregeling of in een Constitutie, de uitwerking ervan is te 

vindenn in een Charter of in een Regeringsreglement. In deze regelgeving wordt de verdeling van 

2400 Mijer (1848), p. 141. De discussie hoe aan het wingewest Oost-Indië het best geld te verdienen valt zal 
nogg zeer lang voortduren. Het succes van het cultuurstelseL, ingevoerd in 1830, zal die discussie slechts tijdelijk 
doenn verstommen. 

2411 Schutte (1974), p. 214. 
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regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën expliciet geformuleerd. In de stelsels wordt vastgehouden 

aann het principe dat het zwaartepunt bij het maken van regelgeving voor de koloniën in Nederland ligt: 

dee regelingen die de uitgangspunten bevatten worden in Nederland gemaakt. In deze stelsels ten slotte 

iss de Indische regering als voorheen aanvullende regelgever, maar is zij sterker dan voorheen gebonden 

aann de in Nederland opgestelde regelgeving. 

Hett ontstaan van deze nieuwe staatsrechtelijke stelsels is natuurlijk een belangrijke zaak. Toch moet 

err wel op gewezen worden dat met betrekking tot Oost-Indië de stelsels tot 1808 op zijn best maar half 

functioneren.. Een essentieel onderdeel, de nieuwe relatie tussen de regelgevers in Nederland en die in 

Oost-Indië,, kan niet worden ingevoerd door de praktische onmogelijkheid de stelsels in Oost-Indië te 

introduceren.. En zelfs vanaf 1808, met Daendels' komst naar Oost-Indië en met de invoering van de 

Instructiess van 1807 aldaar, kan niet gesteld worden dat er nu een nieuw stelsel - dat is neergelegd in de 

Constitutiee van 1806 en de Instructies van 1807 - is dat volledig en naar behoren functioneert. Daendels 

iss immers onder meer naar Oost-Indië gezonden om te onderzoeken hoe de definitieve inrichting van de 

Indischee kant van het nieuwe stelsel eruit moet gaan zien en of het rapport en het ontwerp-charter van 

311 augustus 1803 daarvoor de basis kunnen zijn. Hiermee is het ontstaan van de nieuwe stelsels vooral 

inn theoretisch opzicht belangrijk, de vraag of en hoe dergelijke stelsels in de Indische praktijk kunnen 

gaann functioneren is nog niet beantwoord. Praktijkervaring zal pas vanaf 1816 worden opgedaan. 

Gedurendee het overgangstijdperk is op twee van de zojuist genoemde vier punten een ontwikkeling 

zichtbaar.. Dat betreft niet de economische en politiek-ideologische uitgangspunten: koloniën blijven 

wingewestenn en staatsbezittingen. De opvattingen over het lot van de inheemse bevolking maken wel 

eenn ontwikkeling door. In de beginjaren van de Bataafse Republiek komt de inheemse bevolking vooral 

terr sprake tijdens discussies over de slavernij, die veelal als een noodzakelijk kwaad wordt gezien. 

Wiselius'' opmerking uit 1797 'dat het voor deze Republiek van het hoogste belang moet worden 

gerekend,, door een billijk e en rechtvaardige behandeling de Inlander aan ons te verbinden' - een 

mengsell  van altruïsme en eigenbelang en als zodanig typerend voor de noodzakelijk moeizame relatie 

tussenn het economische uitgangspunt dat koloniën wingewesten zijn en de aandacht voor het lot van de 

inheemsee bevolking - is slechts een anticipatie op latere ontwikkelingen in het overgangstijdperk.242 Pas 

mett het rapport en het ontwerp-charter van 1803, het Charter van 1804, het Regeringsreglement van 

18066 en de Instructies van 1807 komt er een grotere betrokkenheid bij het lot van de inlander. 

Daarnaastt is, naast de hierboven aangegeven constante algemene kenmerken, ook in de nieuwe 

staatsrechtelijkee stelsels voor de koloniën een duidelijke ontwikkeling te zien. Deze ontwikkeling komt 

naarr voren uit het volgende schema: 

Dee Wit, p. 199. 
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Srr  1798, Ir  1800 

Srr  1801, Ir  1800/ 
1804,, Ch 1804 

Srr  1805, Ir  1804, 
Rrl806 6 

Conn 1806, Idg 
1806,, Igg 1807, 
Iggrr  1807 

hett Vertegen-
woordigend d 
Lichaamm maakt 
wetgeving g 

waarschijnlijkk geen 
bevoegdheid2*3 3 

geen n 

hett Wetgevend 
Lichaamm keurt de 
doorr de koning 
ingediendee wets-
voorstellenn goed of 
wijstt ze af 

hett Uitvoerend Be-
windd maakt ter uit-
voeringg van wetten 
regelgeving g 

hett Staatsbewtnd 
maaktt hogere re-
gelgeving g 

dee raadspensionaris 
maaktt hoogste re-
gelgeving g 

dee koning maakt 
terr uitvoering van 
wettenn regelgeving 

hett Comité tot 
18000 en de Raad 
vanaff  1800 maken 
aanvullendee regel-
geving g 

dee Raad maakt aan-
vullendee regelge-
ving g 

dee Raad maakt aan-
vullendee regelge-
ving g 

dee minister maakt 
aanvullende e 
regelgeving g 

regelgevendee be-
voegdhedenn op 
grondd van de In-
structiee van 1650 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

aanvullende e 
regelgevende e 
bevoegdheden n 

Dee jaren 1795-1813 in Nederland worden vaak geschetst als een gang van democratie naar autocratie.244 

Dezee ontwikkelingsgang is ook zichtbaar in de ontwikkeling van de stelsels van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor Oost-Indië. De staatsregeling van 1798 is een voorbeeld van democratisch 

staatsrechtelijkk denken, met een grote rol op het terrein van regelgeving voor de koloniën voor de door 

eenn aanzienlijk deel van de bevolking gekozen Nederlandse wetgever. De Staatsregelingen van 1801 en 

18055 en de Constitutie van 1806 vormen hierop een autocratische reactie: de uitvoerende macht trekt de 

regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën aan zich, ten koste van de wetgevende macht. 

Dee ontwikkeling van democratie naar autocratie geldt voor de regelgevende organen in Nederland. 

Zee heeft geen gevolgen voor de positie van de aanvullende regelgever in Oost-Indië ten opzichte van de 

regelgeverss in Nederland. Deze positie wordt niet sterker, maar ook niet zwakker. De reden daarvoor is 

datt alle in het moederland vastgestelde regelgeving voor Oost-Indië uit deze periode op één bron valt 

terugg te voeren: de activiteiten van de commissie van 11 november 1802, die resulteren in het rapport 

enn het ontwerp-charter van 31 augustus 1803. Zowel het Charter van 1804, als het Regeringsreglement 

vann 1806 en de Instructies van 1807 nemen de centrale elementen van het rapport en het ontwerp-

charterr over, ook op het terrein van de regelgevende bevoegdheden voor de Indische regering. 

2411 Zoals eerder opgemerkt maakt de vage formulering van artikel 48 Sr 1801 het noodzakelijk om een slag 
omm de arm te houden inzake het bestaan van regelgevende bevoegdheden van het Wetgevend Lichaam voor de 
koloniën. . 

2444 Zie bijvoorbeeld De Gou (1997), p. XIX en Van der Pot-Donner, p. 111 -6. 
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Dee algemene staatsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland in de periode 1795-1813 worden niet altij d 

evenn positief beoordeeld. Het Handboek van het Nederlandse staatsrecht stelt bijvoorbeeld over  deze 

periode: : 

Zoo had men binnen vijftien jaar  [1795-1810] de gehele scala van de verschillende consequenties der 
revolutiee doorlopen. Het meest blijvend resultaat van die ervaring is geweest dat aan de vormen en 
instellingenn van de republiek een einde is gekomen. Geen van de verschillende regimes heeft lang 
genoegg bestaan om wortel te schietenen zich te kunnen ontwikkelen; geen ervan heeft ook de oude 
gewoontenn en opvattingen grondig kunnen wijzigen. Die taak was weggelegd voor  de nieuwe Neder-
landsee staat, die uit oudere en jongere draden een passend kleed moest weven.243 

Hierr  lijk t te worden beweerd dat de jaren 1795-1813 eerder  afbrekend dan opbouwend zijn geweest. 

Mogelijkk  klopt dit beeld voor  specifiek Nederlandse kwesties, maar  op koloniaal terrein dient het te 

wordenn genuanceerd. Het belang van het overgangstijdperk voor  het denken over  de koloniën en voor 

hett  koloniale staatsrecht moet niet worden onderschat. Wat het denken over  de koloniën in zijn alge-

meenheidd betreft: in het overgangstijdperk heeft men zich voor  het eerst 'de opgave gesteld, een 

redelijk ee reden voor  de aanwezigheid in die gebieden [= de koloniSn] te geven en na te denken over  de 

vraagg waartoe koloniën eigenlijk dienen'.24*  Het denken over  het waarom van koloniaal bezit, dat in 

dezee periode ontstaat, zal in latere periodes niet meer  verdwijnen. Verder  kan worden gesteld dat een 

belangrijkk  nieuw element van het koloniale denken uit het overgangstijdperk, de bewogenheid met het 

lott  van de inheemse bevolking, in de negentiende en de twintigste eeuw steeds belangrijker  gaat 

worden.. Het zal uiteindelijk leiden tot de invoering van de ethische politiek in 1901. 

Watt  het koloniale staatsrecht betreft: de in het overgangstijdperk ontstane gewoonte om een expli-

ciett  stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden vast te stellen zal in de negentiende en de 

twintigstee eeuw niet meer  verdwijnen. Daarnaast heeft men autocratische beginselen van de latere 

stelselss van het overgangstijdperk overgenomen in de periode 1816-1848, en heeft men het rapport en 

hett  ontwerp-chaiter  van 1803 als inspiratiebron gebruikt voor  verschillende Regeringsreglementen in de 

periodee 1816-1848. 

Vann der  Pot-Donner, p. 115-6. 
Sirkss (2001), p. 211. 
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