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Hoofdstukk 3 

Autocratischh Nederlands-Indisch staatsrecht (1816-1848) 

3.11 Inleidende algemene opmerkingen 

Inn een breder kader beschouwd maakt de rechtshistorisch te onderscheiden periode 1816-1848 deel uit 

vann twee periodes die onderscheiden kunnen worden in de politieke en economische geschiedenis van 

Nederlandss Oost-Indië: de jaren 1780-1830 en de jaren 1830-1870.' Aan het begin van hoofdstuk 2 is 

all  aangegeven dat de jaren 1780-1830 als overgangsperiode kunnen worden gezien. Deze typering is 

gebaseerdd op politieke en economische criteria. In de jaren 1780-1830 worden nieuwe bestuursvormen 

uitgeprobeerd,, en worden liberale stelsels ontwikkeld en uitgeprobeerd om de kolonies economisch tot 

ontwikkelingg te brengen. Voor de jaren 1816-1830 zijn aan deze stelsels de namen van gouverneur-

generaall  Van der Capellen (1816-1826) en commissaris-generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830) 

verbonden.22 De door hen voorgestane stelsels zijn omschreven als respectievelijk 'vrije beschikking van 

denn Javaan over de producten van zijne arbeid, tegen betaling eener billijk e rente van den grond, met 

uitsluitingg van den invloed van Europeanen op denzelve', en 'kolonisatie van Europeanen met afstand 

vann grond, hetzij in vollen eigendom of in huur, te betelen door vrije arbeiders'.3 

Aann de experimenten met de liberale stelsels komt in 1830 een einde. In dat jaar maakt gouverneur-

generaall  Van den Bosch een begin met de invoering van het cultuurstelsel in Indië.4 Daarnaast is 1830 

ookk het jaar waarin, na de beëindiging van de Java-oorlog (1825-1830), de waarlijk koloniale periode 

vann de Javaanse geschiedenis begint. Na afloop van die oorlog is de macht van de Nederlanders op Java 

11 Zie Van Goor (1994), p. 171-211 en 213-254 voor een behandeling van beide periodes. 
22 G.A.G.Ph. baron van der Capellen (1778-1848) vervult verschillende functies ten tijde van de Bataafse 

Republiekk en het Koninkrijk Holland. Vanaf 1813 is hij onder meer secretaris van staat voor de zaken van 
koophandell  en koloniën (april-mei 1814) en secretaris van staat voor de Belgische provinciën (augustus 1814-
oktoberr 1815). Daarna is hij commissaris-generaal (augustus 1816-januari 1819) en gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indigg (augustus 1816-januari 1826). Van 1841 tot 1848 is hij opperkamerheer van Willem II. 

L.P.J.. burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849), lid en (vanaf 1818) voorzitter van de Tweede Kamer 
(1815-1819),, gouverneur van de provincie Antwerpen (1820-1823), gouverneur van Zuid-Brabant (1823-1825), 
commissaris-generaall  van Nederlands-Indië (1826-1830). Du Bus is overigens pas in mei 1828 ontslagen als 
gouverneurr van Zuid-Brabant; zie Van der Wijck (1866), p. 4. 

33 Steijn Parvé, p. 313. Deze omschrijvingen zijn van Van den Bosch, in een advies van 6 maart 1829 over het 
stelsell  van kolonisatie van Nederlands-lndiö. 

44 J. van den Bosch (1780-1844) vervult tussen 1797 en 1808 verschillende militaire functies in Oost-Indië. 
Vanaff  1813 is hij onder meer belast met de directie van de Oost-Indische militaire zaken (1814-1815) en is hij 
commissaris-generaall  voor de Nederlandse bezittingen in West-Indië (1827-1828). Daarna is hij gouverneur-
generaall  van Nederlands-Indië (januari 1830-juli 1833), commissaris-generaal van Nederlands-Indië (juni 1833-
januarii  1834) en minister van koloniën (mei 1834-januari 1840) en lid van de Tweede Kamer (1842-1844). 
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sterkk toegenomen en is de koloniale staat aldaar  vrijwel oppermachtig. 

Aann het eind van de periode 1780-1830 is daarmee ideologisch, economisch en politiek de rust 

hersteld,, en breekt een nieuwe periode aan. Deze periode beslaat de jaren 1830-1870 en is omschreven 

alss een tijdper k van 'Exploitati e en Consolidatie'.5 Deze jaren van Nederlands beheer  over  delen van de 

Indonesischee archipel kennen twee centrale en nauw met elkaar  samenhangende uitgangspunten. 

Allereerstt  is er  als economisch uitgangspunt het exploiterende cultuurstelsel, te omschrijven als 

diee vorm van agrarisch-industriele exploitatie van Java, waarbij  het gouvernement gezag en invloed 
gebruiktee om de inheemse bevolking tegen een eenzijdig vastgesteld en laag plantloon tropische 
exportproductenn te doen verbouwen, welke artikelen vervolgens ten behoeve van de staatskas werden 
verkocht6 6 

Hett  doel van het cultuurstelsel is Nederlands-Indiè*, zoals Oost-Indië vanaf 1816 ook wel genoemd 

wordt,, tot een winstgevend wingewest voor  Nederland te maken, na de mislukte economische experi-

mentenn van de jaren 1816-1830 en de kostbare Java-oorlog. In deze doelstelling is het stelsel geslaagd: 

inn de periode 1832-1877 is in totaal 784 miljoen gulden aan Nederland ten goede gekomen. De gevol-

genn van het cultuurstelsel voor  de inheemse bevolking zijn minder  eenduidig, maar  over  het algemeen 

wordtt  tegenwoordig aangenomen dat het cultuurstelsel 'voor  de bevolking door  de bank genomen meer 

positievee dan negatieve resultaten opleverden', zij  het dat deze conclusie 'sterk naar  sociale groep, naar 

regioo en naar  periode moet worden genuanceerd'.7 

Daarnaastt  is er  als poHtiek-militai r  uitgangspunt de consoliderende onthoudingspolitiek. De onthou-

dingspolitiekk is in de jaren dertig van de negentiende eeuw ontwikkeld door  Van den Bosch en door 

gouverneur-generaall  ad interim, later  minister  van koloniën Baud.' Ze kan gezien worden als een 

voortzettingg van een al onder  de VOC bestaande traditie, waarbij  gebiedsuitbreiding geen gevolg was 

vann de zucht tot verovering, maar  van de behoefte de Nederlandse handelsbelangen te beschermen,9 en 

behelstt  een politiek van non-interventie voor  de gebieden in de Indonesische archipel buiten Java en 

Madoera.. In deze gebieden, de zogenaamde buitengewesten, zou het Nederlands-Indische gouverne-

mentt  zich, bij  ontbreken van autorisatie van het opperbestuur  in Nederland, moeten onthouden van 

gebiedsuitbreidingg en vooral een goede verstandhouding met de Indonesische vorsten moeten nastre-

ven.. Alleen Sumatra, waar  vooral Van den Bosch grote economische verwachtingen van had, vormt op 

55 Van Goor  (1994), p. 213. 
6Fasseur(1975),p.. 11. 
77 J.J.P. de Jong, p. 225. Zie ook Elson, p. 323-4. 
**  J.C. Baud (1789-1859) vervult vanaf 1810 verschillende ambten in Oost-Indie. Vanaf 1816 is hij  secretaris 

vann het gouvernement (1816-1819) en algemene secretaris van de Hoge Regering (1819-1821). Na terugkeer  in 
Nederlandd is hij  bij  het ministerie van koloniën eerst directeur  voor  de zaken van de Oost-Indische bezittingen 
(1824-1825)) en vervolgens directeur  voor  de zaken van de koloniën (1825-1832). Hij  is daarna gouverneur-
generaall  ad interim van Nederlands-Indiè (1833-1836), lid van de Raad van State (1838-1839), minister  van 
koloniënn (1840-1848) en lid van de Tweede Kamer (1850-1858). 

99 Zie Van der  Wal (1971), p. 47. 
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dee politiek van non-interventie van tijd tot tijd een uitzondering. 

'Geldverslindendee militaire expedities op eilanden die het koloniale gouvernement geen enkel 

economischh voordeel beloofden op te brengen' zijn door de onthoudingspolitiek voortaan uit den 

boze.100 Het cultuurstelsel en de onthoudingspolitiek zijn daarmee twee uitingsvormen van de behoefte 

omm van Nederlands-Indiè" een winstgevende bezitting voor Nederland te maken." 

Aann de onthoudingspolitiek is overigens wel een 'koloniale paradox' verbonden. Hoewel namelijk 

hett opperbestuur in Nederland in overeenstemming met de onthoudingspolitiek zeer spaarzaam is 

geweestt met het geven van autorisatie voor het ontplooien van militaire initiatieven in de buitengewes-

ten,, is er in de jaren 1830-1870 toch sprake geweest van een voortdurende Nederlandse expansie in die 

gewesten.. Deze expansie is volgens Fasseur in hoofdzaak te wijten aan 'het veelal eigenmachtig 

optredenn van de Nederlandse bestuursambtenaren in de buitengewesten op wie Batavia, laat staan Den 

Haag,, onvoldoende greep had'.12 

Eenn behandeling van het cultuurstelsel en de onthoudingspolitiek, en van de experimenten in de 

jarenn 1816-1830, hoort eerder thuis in een historisch werk dan in een rechtshistorisch werk. Daarom zal 

aann deze centrale economisch-politieke kenmerken van de jaren 1830-1870 en aan de daaraan vooraf-

gaandee experimenten van de jaren 1816-1830 in dit hoofdstuk slechts aandacht worden besteed, voor 

zoverr dat noodzakelijk is voor een goed begrip van de voor Nederlands-Indië relevante staatsrechtelijke 

ontwikkelingenn in de jaren 1816-1848.13 

Zoalss gezegd is de periodisering en kwalificatie van de jaren 1830-1870 als tijdperk van exploitatie en 

consolidatiee gebaseerd op politieke en economische criteria, zoals ook de kwalificatie van de jaren 

1780-18300 als overgangsperiode dat was. Vanuit rechtshistorisch oogpunt dient een andere periodise-

ringg te worden aangebracht. In het vorige hoofdstuk is vermeld dat Nederland in november 1813 weer 

onafhankelijkk wordt en dat het op 19 augustus 1816, als koninkrijk der Nederlanden en krachtens de 

Conventiee van Londen van 13 augustus 1814, de soevereiniteit over Oost-Indië terugkrijgt. Het jaar 

18166 is daarmee voor Nederlands-Indië het begin van een nieuwe rechtshistorische periode, die van het 

koninkrijkk der Nederlanden. Deze periode duurt tot 1942, en kan aan de hand van de Nederlandse 

100 Van den Doel (1996), p. 61. 
111 Zie Van der Wal (1971), p. 47 en Fasseur (1979), p. 173-4. 
122 Fasseur (1979), p. 185. Zie J.J.P. de Jong, p. 239 voor een andere opvatting: volgens deze schrijver is er in 

anderee buitengewesten dan Sumatra geen sprake van expansie, maar van militaire expedities waarvan 'het enige 
doell  was de Indonesische vorsten de Nederlandse claims en formele supervisie te laten erkennen'. 

111 Zie Elson, Fasseur (1975), en Van Niel (1992) voor uitgebreide behandelingen van het cultuurstelsel; zie 
ookk Van Goor (1994), p. 220-30, Van den Doel (1996), p. 53-7 en 91-9, en J.J.P. de Jong, p. 203-30. Zie Van 
derr Wal (1971), Fasseur (1979), Van Goor (1994), p. 230-5, Van den Doel (1996), p. 61-74, en J.J.P. de Jong, p. 
230-477 voor de onthoudingspolitiek. Zie Ottow, Van Weideren Rengers en Stevens voor de economische 
experimentenn van de jaren 1816-1830. 
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Grondwettenn en de regeringsreglementen voor Nederlands-Indië nader onderverdeeld worden. 

Eenn eerste subperiode binnen de jaren 1816-1942 wordt uitgemaakt door de periode 1816-1848. 

Dezee subperiode wordt beheerst door de Grondwet van 1815 en de grondwetsherziening van 1840.u De 

Grondwett kent in deze jaren aan de Koning een overheersende rol toe in het vaststellen van regelgeving 

voorr en het voeren van bestuur over Nederlands-Indië. In (of vlak vóór) deze subperiode ziet ook een 

aantall  Regeringsreglementen voor Nederlands-Indië het licht, opgesteld door of in naam van de 

Koning:: de Regeringsreglementen van 1815,1818,1827,1830 en 1836. 

Dee grondwetsherziening van 1848 maakt een eind aan de overheersende rol van de Koning en is het 

beginn van een ander staatsrecht voor Nederlands-Indië en een nieuwe subperiode, de jaren 1848-1927. 

Vanaff  1848 speelt de wetgevende macht in het moederland, de regering en de Staten-Generaal samen, 

eenn centrale rol bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Dit nieuwe staatsrecht voor 

Nederlands-Indiëë wordt uitgewerkt in de Wet van 2 september 1854 houdende vaststelling van het 

reglementt op het beleid der regering van Nederlands-Indië (Stb. 1854, nr. 129; SNI 1855, nr. 2), beter 

bekendd als het Regeringsreglement van 1854, en zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld.15 

3.22 Verdeling van regelgevende bevoegdheden; dualisme van recht en concordantie 

Hett onderstaande bevat een weergave in hoofdlijnen van het stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië in de jaren 1816-1848. Daarbij zal geen aandacht worden besteed 

aann de Grondwet van 1814. Weliswaar is deze Grondwet van belang geweest voor de totstandkoming 

vann het stelsel - het koloniale artikel van de Grondwet van 1814 is bijna woordelijk overgenomen in de 

Grondwett van 1815 - maar voor het feitelijkfunctionerende stelsel zijn alleen de Grondwetten van 1815 

enn 1840 relevant: zoals gezegd heeft Nederland pas in 1816 de soevereiniteit over Oost-Indië terugge-

kregen.. De Grondwet van 1814 zal aan de orde komen in paragraaf 3.3, die de totstandkoming van het 

stelsell  en een staatsrechtelijke discussie over het stelsel behandelt. 

Naa de weergave in hoofdlijnen van het stelsel zal worden behandeld hoe tussen 1795 en 1848 

uitwerkingg is gegeven aan twee in het eerste hoofdstuk al aan de orde gekomen centrale kenmerken van 

regelgevingg voor Nederlands-Indië: het dualisme van recht en het concordantieprincipe.'6 

3.2.11 Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

a.a. De Grondwet van 1815 

144 Hierna zal gemakshalve worden gesproken over de Grondwet van 1840. 
155 Bij het periodiseren is Ball gevolgd, die eveneens een periode 1816-1848 onderscheidt. De Louter onder-

scheidtt een periode 1814-1848, gekenmerkt door 'uitsluitend opperbestuur der kroon'; Logemann spreekt over 
'Indië'ss staatsorde vóór 1854', en laat het nieuwe staatsrecht voor Nederlands-Indië daarmee beginnen met het 
Regeringsreglementt van 1854. 

166 Zie paragraaf 1.2 voor een behandeling van deze principes tot 1795. 
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Hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië in de jaren 1816-1840 

wordtt beheerst door artikel 60 Gw 1815. Dit artikel luidt: 

60.. De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

Hoewell  de term 'opperbestuur' anders doet vermoeden, wordt vrij algemeen aangenomen dat dit artikel 

dee Koning alle regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de koloniën (de 'volkplantingen en 

bezittingen')) toekent Deze bevoegdheden kan de Koning naar eigen inzicht overdragen en weer tot 

zichh nemen.17 

Onderr de Grondwet van 1815 zijn er hoofden van ministeriële departementen, oftewel ministers. De 

ministerss zijn aan de Koning ondergeschikte ambtenaren. Zij voeren de bevelen uit van de Koning, die 

hett centrale punt van de regering vormt, en zijn slechts aan hem verantwoording schuldig.18 Binnen 

dezee verhouding van chef en ondergeschikte kan de minister een actieve rol spelen bij de voorbereiding 

vann het Koninklijk beleid en in de praktijk een grote zelfstandigheid hebben, de richting van het beleid 

wordtt echter door de Koning bepaald. De Koning kan altijd beslissen naar eigen inzicht, 'met, zonder 

off  tegen het advies van den minister'.19 Voor de minister van koloniën geldt dit alles vanzelfsprekend 

ook.. Deze minister voert de bevelen uit van de Koning, en is alleen aan hem verantwoording schuldig. 

Inn de praktijk zal de minister van koloniën vooral fungeren als 'doorgeefluik' tussen de Koning en 

organenn in Nederlands-Indië: hij onderhoudt namens de Koning een regelmatige briefwisseling met de 

organenn aldaar. Zo verzendt hij bevelen van de Koning naar Nederlands-Indië, en ontvangt hij versla-

genn uit Nederlands-Indië die het de Koning mogelijk moeten maken om de situatie aldaar te beoordelen 

enn eventueel maatregelen te nemen. 

Opp grond van artikel 60 Gw 1815 spelen de Staten-Generaal op koloniaal terrein geen rol tenzij de 

Koningg hun die rol wil geven: er is geen grondwettelijke bepaling die de Staten-Generaal regeringsbe-

voegdhedenn inzake de koloniën verleent, en de Koning is hun geen verantwoording verschuldigd voor 

zijnn regeringsdaden inzake de koloniën. In de praktijk zullen de Staten-Generaal, mede door hun 

begrotingsrecht,, een kleine rol spelen op het terrein van de koloniale financiën,20 maar aan het vaststel-

lenn van regelgeving voor de koloniën zullen zij part noch deel hebben, en een controlerende rol ten 

aanzienn van het koloniale beleid zullen zij niet vervullen. 

Tenn slotte zijn er organen in Nederlands-Indië, zoals de Indische regering en de commissarissen-

generaal.. Ook zij hebben geen regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden tenzij de Koning hun die 

toekent.. Aan deze organen heeft de Koning in de verschillende door of vanwege hem vastgestelde 

177 Zie ook LA. Nederburgh (1923), p. 126-9 en 145-6. 
'gg Zie Bovend'Eert en Kummeling, p. 338 en Oud (1967,1970), deel I, p. 250-63. 
"Logemannn (1939), p. 490. 
200 Zie De Meij (2003a), passim, over deze rol. 
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Regeringsreglementenn en Instructies uit deze periode regelgevende en bestuurlijk e bevoegdheden 

overgedragen.. De organen in Nederlands-Indië zijn voor  hun activiteiten verantwoording schuldig aan 

dee Koning, die hun terzake bevelen kan geven. Daarnaast is er  vanzelfsprekend de (goeddeels theoreti-

sche)) mogelijkheid voor  de Koning om deze bevoegdheden weer  tot zich te nemen. In de praktij k moest 

dee Koning natuurlij k veel overlaten aan de Indische regering en de commissarissen-generaal. De grote 

afstandd tussen Nederland en Nederlands-Indië maakte een adequaat en tijdi g reageren vanuit Nederland 

opp ontwikkelingen in Nederlands-Indië onmogelijk, en maakte voor  veel zaken organen ter plaatse de 

eerstt  aangewezen regelgever  (en bestuurder). Hoofdlijnen van beleid konden worden vastgesteld in 

Nederland,, de uitwerkin g moest worden overgelaten aan organen in Nederlands-Indië. Dit heeft ertoe 

geleidd dat in de jaren 1816-1840 het overgrote deel van de regelgeving voor  Nederlands-Indië, zo'n 90 

%,, is vastgesteld door  organen in Nederlands-Indië.21 

All  met al levert de Grondwet van 1815 een zeer  eenvoudig stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor  Nederlands-Indië op. Er  is in theorie maar  één regelgever  voor  Nederlands-Indië, 

diee aan niemand verantwoording schuldig is. Wel kan deze regelgever, de Koning, zijn bevoegdheden 

overdragenn aan andere organen. In de praktij k heeft de Koning delen van zijn bevoegdheden overgedra-

genn aan organen in Nederlands-Indië. Ondanks de eenvoud van dit stelsel is er  onder  tijdgenoten enige 

discussiee over  gevoerd. Eén discussie heeft zich grotendeels in de openbaarheid afgespeeld: de discus-

siee of het opperbestuur  bij  uitsluitin g van de Koning werkelijk de Staten-Generaal uitsluit van het 

vaststellenn van regelgeving voor  de koloniën. Een andere discussie heeft zich buiten de openbaarheid 

afgespeeld::  de discussie over  de verhouding tussen de minister  van koloniën en de gouverneur-gene-

raal.. Op beide discussies zal later  in dit hoofdstuk worden ingegaan. 

b.b. De Grondwet van 1840 

Dee grondwetsherziening van 1840 brengt niet al te grote veranderingen aan in bovenstaand stelsel van 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië. Van belang zijn de wijziging van het 

'koloniale''  artikel van de Grondwet, en de invoering van de strafrechtelijk e ministeriële verantwoorde-

lijkheid .. Het hernummerde en herziene 'koloniale' artikel van de Grondwet van 1840 luidt : 

59.. De Koning heeft bij  uitsluiting het opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 
Aann de Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zitting, worden medegedeeld de laatst 
ingekomenee staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volkplantingen en bezittingen. 
Hett  gebruik van het batig slot, beschikbaar  ten behoeve van het moederland, wordt bij  de wet gere-
geld. . 

211 Zie de behandeling van de Regeringsreglementen van 1815, 1818,1827, 1830 en 1836 voor  een onderbou-
wingg van dit percentage. 
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Dee artikelen 75-77 Gw 1840, waarin de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en haar 

consequentiess zijn neergelegd, luiden: 

75.. De Hoofden der Ministeriële Departementen zijn verantwoordelijk voor alle daden door hen als 
zoodanigg verrigt, of tot welker daarstelling of uitvoering zij zullen hebben medegewerkt, waardoor de 
Grondwett of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd zijn. 
76.. Ten einde van deze medewerking te doen blijken, zullen alle Koninklijke besluiten en beschikking-
enn moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het Hoofd van het Ministerieel Departement 
waartoee dezelve behoren. 
77.. Over de aanklagten ter zake van deze verantwoordelijkheid, oordeelt de Hooge Raad er Nederlan-
den,, naar de voorschriften der wet. 

Blijkenss de eerste alinea van artikel 59 Gw 1840 zijn de Koning, net als onder de Grondwet van 1815, 

allee regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de koloniën (de 'volkplantingen en bezittingen') 

toegekend.. Deze bevoegdheden kan de Koning naar eigen inzicht overdragen en weer tot zich nemen. 

Onderr de Grondwet van 1840 verandert de positie van de minister enigszins. De artikelen 75-77 Gw 

18400 introduceren de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid van ministers voor alle daden, 

doorr hen als zodanig verricht of waaraan zij hadden meegewerkt, waardoor de Grondwet of de wetten 

geschondenn of niet opgevolgd worden. Het praktisch gevolg hiervan is dat 'alle Koninklijke besluiten 

enn beschikkingen' door een minister gecontrasigneerd moeten worden (76 Gw 1840).22 Hierdoor kan de 

Koningg niet langer besluiten nemen zonder medewerking van een minister en wordt het ambt van 

ministerr een zelfstandig ambt, naast dat van Koning. De minister moet zich rekenschap gaan geven van 

dee rechtmatigheid van te nemen besluiten.23 Dit kan ertoe leiden dat de minister zich onafhankelijker 

vann de Koning gaat opstellen. In de jaren 1840-1848 is daarvan echter maar in beperkte mate sprake; 

overr het algemeen houdt de Koning 'de teugels nog in de hand'.24 Hoewel er geen wetten zijn voor de 

koloniën,, en de kans dat een Koninklijk besluit in strijd is met de Grondwet of de wet dus wel zeer 

kleinn is, geldt dit alles ook voor de minister van koloniën. Deze minister kan zich onafhankelijk gaan 

opstellen,, maar daarvan is in de praktijk maar in beperkte mate sprake. Op één voorbeeld van een 

onafhankelijkerr opstelling wordt hier gewezen: onder de regering van Willem II heeft Baud zijn 

contraseignn 'geweigerd bij de benoeming van generaal Nahuys tot G.G. van Oost-Indië',25 waardoor de 

benoemingg niet is doorgegaan. In hoofdzaak blijf t de minister echter het 'doorgeefluik' van de Koning: 

hijj  onderhoudt namens de Koning een regelmatige briefwisseling met de gouverneur-generaal. 

Opp grond van artikel 59 Gw 1840 spelen de Staten-Generaal geen rol bij het vaststellen van regelge-

vingg voor Nederlands-Indië. Artikel 59 Gw 1840 verleent hun voor het eerst expliciet enkele bevoegd-

hedenn inzake de koloniale financiën, maar die bevoegdheden stellen als voorheen weinig voor. De 

222 Zie Bomewasser, p. 455 voor afwijkingen van deze regel. 
233 Zie Bomewasser, p. 453-7; Bovend'Eert en Kummeling, p. 339; Kortmann, p. 305; Oud (1967, 1970), deel 

I,, p. 264. 
244 Oud (1967, 1970), deel I, p. 265. 
255 Bomewasser, p. 455. 
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Staten-Generaall  krijgen 'mededeling van de uitkomsten van 's konings opperbestuur', maar dit impli-

ceertt geen 'controle op de koloniale financiën'.26 En de wet waarover artikel 59 Gw 1840 spreekt 

betreftt slechts de wijze waarop de opbrengsten van de koloniën zullen worden gebruikt in Nederland. 

Tott slot is van controle op het koloniale regeringsbeleid niet of nauwelijks sprake. Weliswaar is er bij 

ministerss van koloniën iets meer dan voorheen een neiging om beginselen van koloniaal regeringsbeleid 

tegenoverr de Staten-Generaal te verdedigen,27 waarmee vooruit wordt gelopen op de invoering van de 

politiekee verantwoordelijkheid, maar een verplichting tot een dergelijke verdediging is er niet. In 1845 

zall  de Tweede Kamer zelfs zo ver gaan om te erkennen dat ze onvoldoende mogelijkheden heeft om 

eenn controlerende functie te vervullen en de regering daarom om een grondwetswijziging vragen.28 

Dee grondwetsherziening van 1840 brengt geen verandering in de verhouding tussen de Koning en 

organenn in Nederlands-Indië - waarbij het in de jaren 1840-1848 gaat om de gouverneur-generaal. De 

laatstee heeft geen regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden tenzij de Koning die aan hem toekent -

hetgeenn in het Regeringsreglement van 1836 en de bijbehorende Instructies is gebeurd. Voor de 

uitoefeningg van zijn bevoegdheden is de gouverneur-generaal verantwoording schuldig aan de Koning, 

enn de Koning kan hem terzake bevelen geven. Daarnaast is er vanzelfsprekend de (goeddeels theoreti-

sche)) mogelijkheid voor de Koning om deze bevoegdheden weer tot zich te nemen. In de praktijk heeft 

dee Koning ook onder de Grondwet van 1840 veel moeten overlaten aan de gouverneur-generaal: in de 

jarenn 1840-1848 is het overgrote deel van de regelgeving voor Nederlands-Indië, zo'n 90 %, door de 

gouverneur-generaall  vastgesteld.29 

All  met al kan worden gesteld dat de verschillen tussen het stelsel van de Grondwet van 1815 en van de 

Grondwett van 1840 veel kleiner zijn dan de overeenkomsten. Beide stelsels zijn wezenlijk autocratisch: 

err is één regelgever (en bestuurder), die aan niemand verantwoording schuldig is, en daardoor naar 

eigenn goeddunken kan optreden. 

3.2.22 Dualisme van recht en het concordantieprincipe (1795-1848) 

Inn het eerste hoofdstuk zijn twee kenmerken van regelgeving voor Oost-Indië aan de orde gekomen: het 

dualismee van recht en het concordantieprincipe. Het dualisme van recht houdt in dat de bevolkings-

groepp waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: voor Europeanen geldt 

westerss recht, voor inheemsen geldt adatrecht. Het concordantieprincipe heeft betrekking op de inhoud 

266 De Meij (2003a), p. 183. 
277 Zie hiervoor de behandeling later in dit hoofdstuk van Bauds verdediging tegenover de Tweede Kamer van 

hett autocratisch regeringsbeginsel in Nederlands-Indiö. 
nn Zie hiervoor de behandeling later in dit hoofdstuk van het voorstel van de Negenmannen. 
299 Zie de behandeling van het Regeringsreglement van 1836 voor een onderbouwing van dit percentage. 
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vann het recht voor Europeanen in Oost-Indië. Dit principe houdt in dat de wet van toepassing op 

Europeanenn in Oost-Indië zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht. 

Dee jaren 1795-1848 vormen een overgangsperiode waarin de grondslagen worden gelegd voor een 

algemeneree toepassing van het dualisme van recht.30 Zo stelt het in het tweede hoofdstuk behandelde 

rapportt van 31 augustus 1803 over 'den voet en wijze, waar op in het vervolg de Handel op 's Lands 

Bezittingenn in de Oost-Indiën zoude behooren gedreven en die Bezittingen bestuurd te worden',31 dat 

'dee Wetten, Zeden en Gewoonten der Javanen, ongeschonden, behoorden bewaard te blijven'.32 Dit 

standpuntt keert terug in het bij het rapport gevoegde ontwerp-Charter van 1803. Artikel 86 van het 

ontwerp-Charterr bepaalt onder andere: 'De Rechtspleging, onder den Inlander, zal blijven geschieden 

volgenss hunne eigene Wetten en Gewoonten.'33 

Hett rapport spreekt zich ook uit vóór het concordantieprincipe. Nadat in het rapport is benadrukt dat 

dee rechtspraak onafhankelijk moet blijven van alle politieke invloed, wordt opgemerkt: 

goedee Wetten en goede Rechtbanken zijn daartoe de twee onvermijdelijke vereischten; aan de eerste 
schijntt het, in Indien, niet te hebben ontbroken, het algemeene Recht, het welk hier te Lande [= 
Nederland]]  wordt opgevolgd, strekt ook daar ten richtsnoer.34 

Watt in hoofdstuk 1 is opgemerkt over dit principe tijdens de VOC-periode, geldt ook voor de jaren 

1795-1848.. De reikwijdte van het principe moet niet worden overschat. De bijzondere omstandigheden 

inn de Indonesische archipel creëerden in veel opzichten een samenleving die sterk verschilde van de 

moederlandsee samenleving, en die daarom regelmatig regelgeving nodig had die niet uit moederlandse 

voorbeeldenn viel af te leiden. 

Dee beoogde voortzetting en institutionalisering van het tijdens de VOC-periode geleidelijk ontstane 

'dee facto'-dualisme van recht keert terug in voorschriften van Daendels, die zoals vermeld in 1808 in 

Oost-Indiëë aankomt om daar namens het Koninkrijk Holland orde op zaken te stellen. Bij die voor-

schriftenn baseert hij zich in belangrijke mate op het ontwerp-Charter. Hij streeft ernaar dat de verschil-

lendee bevolkingsgroepen in het algemeen worden berecht volgens hun eigen recht en door hun eigen 

hoven.355 Wel houdt hij wat betreft inheems recht een slag om de arm. Zo stelt hij in een voorschrift van 

44 april 1809 dat 'geene inlandsche gebruiken, formen van procedeeren en strafoefeningen, ofschoon 

ookk niet uitdrukkelijk afgeschaft, in werking behooren te worden gelaten, wanneer dezelve tegen (...) de 

eersteeerste beginselen van regt en billijkheid indruischen' .ï6 Met andere woorden: behoud van adatrecht, 

300 Zie bijvoorbeeld Fasseur (1995), 'Hoeksteen en struikelblok', p. 142 en Hooker, p. 252-3. 
3lMijer(1848),p.. 119-20. 
32Mijer(1848),p.2I6. . 
"Mijer(1848),p.. 252-3. 
344 Mijer (1848), p. 200. Mijn cursivering. 
355 Zie ook Ball, p. 90. 
366 Van der Chijs (1885-1900), deel XV, p. 650, mijn cursivering. 
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maarr  met wegneming van die onderdelen die ingaan tegen algemene rechtsbeginselen. Het is een 

principee dat al in de VOC-tijd , bij  de instelling van de Landraad te Semarang, is beleden. 

Hett  Britse tussenbewind (1811-1816) zet inzake het dualisme van recht de lij n van Daendels voort. 

Zoo wordt over  de berechting van inheemsen opgemerkt dat die dient te geschieden 'by the existing 

nativee laws, and ancient customs of the Island: provided the same will not be decidedly at variance with 

thee universal and acknowledged principles of natural justice'.37 

Inn de in dit hoofdstuk behandelde periode 1816-1848 vindt net als in de jaren daarvoor  een geleide-

lijk ee versterking en formalisering van het dualisme plaats. Zo stellen de commissarissen-generaal -

waaroverr  meer  bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1815 - in 1819 enkele regelingen 

vann formeel privaat- en strafrecht vast. Voor  Europeanen gaat het om een 'Reglement op de Criminele 

regtsvordering''  en een 'Reglement op de Manier  van procederen in Civil e zaken'; voor  inheemsen om 

eenn 'Reglement op de Civil e en Criminele regtsvordering onder  den Inlander'. 38 Het reglement voor 

inheemsen n 

zall  worden achtervolgd over  geheel Java, Madura daaronder  begrepen, met uitzondering van de steden 
enn voorsteden van Batavia, Semarang en Soerabaija, binnen welke, even als tot dusverre heeft plaats 
gehad,, de Civile en Criminele justiti e in deszelfs geheel door  de Raden van justiti e zal worden geoe-
fend.39 9 

Hierdoorr  is er  met andere woorden een in regelgeving vastgelegd dualisme van formeel recht Zowel 

Europeanenn als inheemsen hebben, zeker  in theorie, hun eigen formele recht.40 Een uitzondering op dit 

dualismee vormen tot 1824 de inheemsen in Batavia, Semarang en Soerabaya die, zoals al in de VOC-

periodee het geval was, zijn onderworpen aan formeel (en materieel) Europeanenrecht: de Raden van 

justiti ee zijn geen inheemse, maar  Europese rechters. Aan deze uitzondering komt in 1824 een einde. Bij 

besluitt  van 27 januari 1824 wordt namelijk het reglement voor  inheemsen 'onder  den Inlander  binnen 

dee jurisdictio n der  steden Batavia, Semarang en Soerabaija (...) ingevoerd'.41 Hiermee is de inheemse 

bevolkingg in deze steden voortaan onderworpen aan formeel (en materieel) adatrecht, en staat ze onder 

dee jurisdicti e van inheemse rechters als de Landraden. 

Ondankss de geleidelijke formalisering van het dualisme is van een volkomen doorvoering ervan in 

dee periode 1816-1848 geen sprake. Zo is in deze jaren soms materieel recht door  Nederlandse regelge-

verss vastgesteld dat geldt voor  zowel Europeanen als inheemsen. Gewezen kan worden op de ordonnan-

tiee van 5 september  1832 over  de verjarin g van schulden, en op de ordonnantie van 21 april 1834 op 

377 Ball, p. 151. 
MM  SNI1819, nr. 20, onderdelen 5,6 en 7. 
399 SNI  1819, nr. 20. 
400 Ball, p. 213 wijst erop dat in de praktij k de inheemse Landraden het formele recht voor  de Europese Raden 

vann Justitie hebben gebruikt. 
411 SNI, 1824, nr. 4. 
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'dee overschrijving van den eigendom van vaste goederen, en het inschrijven van hypotheken op 

dezelve,, in Nederlandsen Indië'.42 Verder is het in deze jaren soms mogelijk om adatrecht toe te passen 

opp Europeanen. Zo mogen de Landraden op basis van adatrecht rechtspreken in privaatrechtelijke 

zakenn tussen Europeanen en inheemsen wanneer deze zaken een bedrag betreffen lager dan ƒ 500.43 

Overr het algemeen is er echter sprake van een situatie waarin op Europeanen en inheemsen naast 

verschillendd formeel ook verschillend materieel recht van toepassing is. Voor Europeanen bestaat dat 

materiëlee recht in de jaren 1798-1848 voor een belangrijk deel nog uit rechtsregels van de VOC-

periode:: de Statuten en Nieuwe Statuten van Batavia. Voor inheemsen bestaat het uit adatprivaat- en 

adatstrafrecht.. Bij de toepassing van het materiele adatrecht wordt in de jaren 1816-1848 de lijn van 

Daendelss en Raffles voortgezet. Over het materiële adatstrafrecht wordt in 1819 opgemerkt dat de 

regelss ervan zullen worden toegepast 'behoudens, echter, dat dezelve niet strijdig zijn met de algemeen 

bekendebekende beginselen van regt, en de bevelen mitsgaders de wetten van het Gouvernement'.44 In een 

publicatiee van de Nederlandse regelgever in Nederlands-Indië van 13 december 1825 wordt over het 

materiëlee adatprivaatrecht opgemerkt dat het mag worden toegepast, mits het niet strijdt met 'de 

erkendee beginselen van billijkheid en regtvaardigheid'.45 Met deze laatste publicatie zijn, zo wordt in 

18322 bij resolutie meegedeeld, gehandhaafd 'alle Inlandsche of godsdienstige wetten, inrichtingen of 

gebruiken,, ook dan wanneer die niet mochten overeenkomen met de positieve in Indië voor Europeanen 

(...)) gemaakte wetsbepalingen'.46 

3.33 De Grondwetten van 1814 en 1815 

Dee vaststelling van de Grondwet van 1814 en van de Grondwet van 1815 is een onmiddellijk gevolg 

vann twee politieke ontwikkelingen in de periode 1813-1815: het ontstaan van de Verenigde Nederlan-

den,, een zelfstandige eenheidsstaat in de noordelijke Nederlanden, tussen half november 1813 en eind 

maartt 1814, en het ontstaan van het koninkrijk der Nederlanden, inhoudende een vereniging van de 

eenheidsstaatt met België, tussen eind mei 1814 en begin juni 1815.47 Over deze politieke ontwikkeling-

enn hoeft hier maar weinig te worden opgemerkt. Van belang is dat de totstandkoming van de Verenigde 

Nederlandenn in belangrijke mate is geregisseerd door Gijsbert Karel van Hogendorp,48 en gepaard gaat 

422 SNI 1832, nr. 41 en SNI 1834, nr. 27. 
433 SNI 1819, nr. 20, onderdeel 7, artikel 131 en SNI 1824, nr. 4, artikel 13. Zie ook Ball, p. 184 en 187. 
444 SNI 1819, nr. 20, onderdeel 7, artikel 121. Mijn cursivering. 
455 SNI 1825, nr. 42. 
466 SNI 1832, nr. 29. Vanzelfsprekend geldt wel het in 1825 gemaakte voorbehoud. 
477 Zie AGN, deel 11, p. 208-33, en Kossmann, deel 1, p. 95-103 voor uitgebreidere behandelingen. Zie ook 

Bannier,, p. 251-5 en 280-3 en Gosses-Japikse, p. 762-80. 
4ÏÏ G.K. van Hogendorp (1762-1834) is de broer van de in het vorige hoofdstuk genoemde Dirk van Hogen-

dorp.. Hij is tijdens de Republiek pensionaris van Rotterdam (1787-1795). Vanaf 1813 is hij onder meer secreta-
riss van staat van buitenlandse zaken (1813-1814), vice-president van de Raad van State (1814-1816), minister 
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mett de wens om aan het hoofd van de nieuwe staat een soeverein vorst te plaatsen en met de wens om 

voorr de nieuwe staat een Grondwet vast te stellen die de macht van de soevereine vorst inperkt. 

Dee keus voor de vorst valt op Willem Frederik, prins van Oranje en zoon van de laatste stadhouder 

Willemm V. Hem wordt in november 1813 aangeboden 'de souvereiniteit over de Nederlandsche 

Gewesten,, onder zoodanige grondwettelijke bepalingen als de welbegrepen belangen, zoowel van de 

Natiee als van den Vorst, zouden noodzakelijk maken'.49 In een proclamatie van 2 december 1813 deelt 

Willemm mee dat hij de soevereiniteit accepteert, maar alleen 'onder waarborging eener wyze Constitu-

tie'.500 Op 6 december 1813 neemt de soevereine vorst Willem I het landsbewind in handen. Er wordt 

eenn Grondwet opgesteld die op 30 maart 1814 als Grondwet van 1814 in werking treedt. 

Overr de vereniging met België hoeft hier slechts te worden opgemerkt dat ze ertoe leidt dat Willem I 

zichh bij proclamatie van 16 maart 1815 laat verheffen van soeverein vorst tot Koning der Nederlanden 

enn hertog van Luxemburg,51 en dat er een nieuwe Grondwet wordt opgesteld, de Grondwet van 1815, 

diee op 24 augustus 1815 wordt afgekondigd. 

Uitt het bovenstaande blijkt dat het in de periode 1813-1815 een algemeen verbreide wens is geweest 

datt de macht van de soevereine vorst door een grondwet zou worden ingeperkt. De monarchie die vanaf 

22 december 1813 in het leven is geroepen, kon in principe dan ook niet anders dan een constitutionele 

off  'beperkte' monarchie zijn.52 Over de feitelijke inperking van de vorstelijke soevereiniteit zegt de 

wenswens echter niets, die inperking kan slechts duidelijk worden uit de Grondwet zelf. 

Inn het kader van het onderwerp van dit verhaal is natuurlijk vooral van belang wat de Grondwetten 

vann 1814 en 1815 bepalen over de verdeling van regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden voor de 

koloniën.. De centrale vraag daarbij is in welke mate de macht van de Koning (soevereine vorst) op dat 

terreinn is ingeperkt. Voorafgaand aan de behandeling van deze vraag, zullen enkele korte opmerkingen 

vann staat (1816-1819) en lid van de Tweede Kamer (1815-1825). Door Kossmann omschreven als 'orangistisch 
theoreticus'' (Kossmann, deel 1, p. 95), is Van Hogendorp in de jaren 1795-1813 ambteloos burger. In die jaren 
ontwikkeltt hij zich 'van prinsgezind regent naar voorstander van een constitutionele monarchie' (AGN, deel 11, 
p.. 209). In die laatste hoedanigheid zal hij niet alleen een centrale rol spelen bij de totstandkoming van de 
'Vereenigdee Nederlanden', maar ook bij het opstellen van de Grondwetten van 1814 en 1815. In de jaren vanaf 
18155 heeft hij veel over de koloniën geschreven. Zoals hierna zal blijken ontpopt hij zich daarbij geleidelijk tot 
eenn belangrijk criticaster van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie. 

499 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 18. 
500 Colenbrander (1913), p. 314. Deze proclamatie is niet geschreven door Willem I, maar door twee 

commissarissen-generaall  van het Algemeen Bestuur, dat Nederland heeft bestuurd vanaf het begin van het 
vertrekk van de Fransen tot de overname van het landsbewind door de soevereine vorst. 

311 Zie Bannier, p. 580-2 voor de tekst van de proclamatie. De proclamatie is ingegeven door de landing van 
Napoleonn begin maart 1815 in Frankrijk, en grondwettelijk niet in orde. Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 8. 

511 Zie Kranenburg (1958), p. 39-40 voor het begrip beperkte monarchie. De beperkte monarchie gebaseerd op 
dee Grondwet van 1814 is volgens Kiers, p. 16 beperkt omdat 'de in den Staat souvereine wil niet door den 
willekeurr van den souvereinen persoon, maar op door de constitutie aangegeven wijzen zou worden bepaald'. 
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wordenn gemaakt over de totstandkoming van beide grondwetten. 

33.11 Totstandkoming van de Grondwetten van 1814 en 1815 

-- De Grondwet van 1814 

Gijsbertt Karel van Hogendorp heeft niet alleen bij het ontstaan van de Nederlandse staat, maar ook bij 

dee wording van deze Grondwet een cruciale rol gespeeld. In een langdurig denkproces ontwikkelt Van 

Hogendorpp zich tot voorstander van een constitutionele monarchie.53 Dit denkproces begint in 1795 en 

vindtt zijn eindpunt in de door Van Hogendorp in 1812 opgestelde Schets van een Grondwet voor het 

Koninkrijkk Holland. De Schets zal na twee keer te zijn aangepast het uitgangspunt zijn voor de bespre-

kingenn van eind 1813, begin 1814 die leiden tot de Grondwet van 1814.54 

Opp 21 december 1813 benoemt Willem I een grondwetscommissie, die bij haar werkzaamheden de 

Schetss als leidraad moet nemen.55 De commissie begint op 27 december onder voorzitterschap van Van 

Hogendorpp te vergaderen.56 Op 2 maart 1814 wordt een ontwerp van Grondwet aan de soevereine vorst 

aangeboden.. Dit ontwerp treedt op 30 maart 1814 als Grondwett van 1814 in werking. 

Dee Grondwet van 1814 brengt een volksvertegenwoordiging die uit één kamer van 55 leden bestaat, 

dee naam van Staten-Generaal krijgt en wordt gekozen door de Staten van de negen provincies waar de 

Verenigdee Nederlanden uit bestaan (53 en 56 Gw 1814). De wetgevende macht berust bij de soevereine 

vorstt en de Staten-Generaal samen (46, 68 en 69 Gw 1814). Beide hebben het recht van initiatief, maar 

dee Staten-Generaal hebben niet het recht van amendement. Dit systeem, dat in een vergelijkbare vorm 

terugg te vinden is in de Grondwet van 1815 (70 en 105-120 Gw 1815), zal de macht van de soevereine 

vorst,, of volgens de Grondwet van 1815 van de Koning, maar in beperkte mate blijken in te perken. De 

Grondwettenn van 1814 en 1815 eisen namelijk slechts voor weinig zaken een wettelijke regeling, en 

Willemm I zal gedurende zijn bewind veel zaken die niet uitdrukkelijk aan de wetgever zijn voorbehou-

den,, via Koninklijke besluiten gaan regelen.57 

Inn overeenstemming met Van Hogendorps uitgangspunt dat de 'volheid van de executieven macht 

aann den Vorst' toekomt,58 komt het centrale bestuur in handen te liggen van de soevereine vorst. Bij de 

533 Zie Van Eysinga, passim voor een weergave van dit denkproces. 
544 Zie Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 1-14; De Bosch Kemper (1871), p. 465; Van Hogendorp (1866-

1903),, deel V, p. 9; en J. Steur, p. 233 noot 3 voor meer informatie over de eerste en tweede versie van de 
Schets.. Ziee Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 43-56 voor de derde en definitieve versie van de Schets, en p. 
56-644 voor "Aanmerkingen op de Grondwet", Van Hogendorps memorie van toelichting bij de derde versie. 

555 Zie Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 37-8 voor de tekst van het benoemingsbesluit. 
566 Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. XLI-XLI I gaat ervan uit dat de in Den Haag wonende leden van de 

commissiee de Schets pas de dag voor het begin van de vergaderingen hebben ontvangen, en dat de overige leden 
dee Schets pas een uur voor de eerste vergadering hebben ontvangen. 

577 Zie Van der Pot-Donner, p. 118-20, en Oud-Bosmans, p. 3. 
588 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 74. 
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uitoefeningg van zijn bestuursmacht wordt hij  bijgestaan door  ministeriële departementen. Deze departe-

mentenn worden door  hem ingesteld, en de hoofden ervan worden door  hem benoemd (35 Gw 1814). De 

departementshoofdenn zijn uitvoerders van de door  de vorst genomen besluiten, en zijn slechts aan hem 

verantwoordingg verschuldigd. 

-- De Grondwet van 1815 

Dee vereniging van de eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden met België tussen eind mei 1814 en 

beginn juni 1815 maakt veranderingen in de Grondwet van 1814 noodzakelijk. Met het oog hierop wordt 

err  op 23 maart 1815 een wet uitgevaardigd, waarin de Koning verklaart 'dat het noodzakelijk is de 

Grondwett  van den Staat te veranderen en te amplièeren'.59 Bij  Koninklij k Besluit van 22 april 1815 

benoemtt  Willem I vervolgens een grondwetscommissie, die zich moet gaan bezig houden met de 

herzieningg van de Grondwet van 1814. De commissie bestaat aanvankelijk uit 22, later  uit 24 leden, 

evenveell  Belgen als Nederlanders.60 Voorzitter  van de commissie is opnieuw G.K. van Hogendorp. De 

vergaderingenn van de commissie beginnen op 1 mei 1815 en duren tot 13 jul i 1815. Die dag brengt de 

commissiee rapport aan de Koning uit, een rapport dat vergezeld gaat van een ontwerp-Grondwet 

waaraann vanaf 25 mei is gewerkt.61 

Hett  ontwerp moet in Nederland en in België worden goedgekeurd. In Nederland gebeurt dit over-

eenkomstigg artikel 144 Gw 1814 door  een 'in dubbelden getale zamengestelde vergadering van de 

Statenn Generaal'. Deze neemt het ontwerp op 18 augustus 1815 aan met algemene stemmen.62 In België 

wordenn 1604 notabelen benoemd om over  het ontwerp te stemmen.63 Op 18 augustus 1815 wordt de 

uitslagg bekend gemaakt: van de opgekomen notabelen hebben 796 tegen het ontwerp gestemd, en 527 

voor.644 Toch wordt op 24 augustus 1815 de Grondwet door  Willem I afgekondigd, onder  meer  omdat 

'geenn twijfe l overblijven kan omtrent de gevoelens en wenschen der  groote meerderheid Onzer  geza-

menlijkenn onderdanen, en de toestemming dier  meerderheid ten volle gebleken is'.63 

Hoewell  vooraf slechts is gesproken van het aanbrengen van wijzigingen in de Grondwet van 1814, 

599 Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 68. Als inleiding tot de procedure tot grondwetsherziening voldoet 
dezee wet niet aan artikel 142 Gw 1814. Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 8. 

600 Blijkens Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 362 en 388 wordt bij  besluit van 6 juni 1815 een Belgisch 
lidd aan de commissie toegevoegd, baron D'Anethan; en wordt bij  besluit van 10 juni 1815 een Nederlands lid aan 
dee commissie toegevoegd, jonkheer  Van der  Dussen. 

611 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel O, p. 549-60 voor  de tekst van het rapport. 
622 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel II , p. 614. Er  waren 101 leden aanwezig. 
633 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 567-9 voor  de tekst van de proclamatie. 
644 Zie Colenbrander  (1908,1909), deel II , p. 615-7. 
655 Colenbrander  (1908, 1909), deel n, p. 619. Op grond van beide stemmingen gaat Willem ervan uit dat de 

gehelee bevolking van het Noorden, en een aanzienlijk deel van de bevolking van het Zuiden vóór  het ontwerp is. 
Dezee twee groepen samen vormen een 'groote meerderheid' van de bevolking. 
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wordtt de Grondwet van 1815 over het algemeen formeel als een nieuwe grondwet gezien.66 Materieel 

brengtt ze slechts weinig veranderingen ten opzichte van de Grondwet van 1814. De in het kader van dit 

verhaall  belangrijkste wijziging is dat, op aandringen van de Belgische leden van de grondwetscommis-

sie,, de Staten-Generaal voortaan uit twee kamers zullen bestaan (78 Gw 1815). De Eerste Kamer 

bestaatt uit tussen de 40 en 60 aanzienlijken, die door de Koning voor het leven worden benoemd (80 

Gww 1815). De Tweede Kamer bestaat uit 110 leden, 55 voor het noorden en 55 voor het zuiden (79 Gw 

1815).. De Tweede-Kamerleden worden gekozen door de Staten der Provinciën (79 Gw 1815). 

Voorr de uitoefening van de wetgevende macht (70 en 105-120 Gw 1815), voor de praktijk van 

regelgevingg onder de regering van Willem I, voor de rol van de Koning in het centrale bestuur, en voor 

dee rol van de ministers in dat centrale bestuur (75 Gw 1815) kan worden verwezen naar wat hierover 

bijj  de behandeling van het systeem van de Grondwet van 1814 is gezegd. 

3.3.22 De koloniale artikelen van de Grondwetten van 1814 en 1815 

Dee behandeling van de koloniale artikelen van beide Grondwetten zal bestaan uit een weergave van de 

totstandkomingg van die artikelen en uit een weergave van de discussie over de betekenis van twee 

centralee termen erin, 'opperbestuur' en 'bij uitsluiting'. De discussie wordt ingeluid door een stuk van 

Vann Hogendorp uit 1817 en zal vanaf 1839 gedurende vele jaren met vrij grote intensiteit worden 

gevoerd.. Ze betreft de vraag wie in Nederland regelgever voor Nederlands-Indië is. Over regelgevers in 

Nederlands-Indiëë en hun verhouding tot organen in Nederland wordt niet gesproken. 

33.2.11 De totstandkoming van de koloniale artikelen 

Dee voor dit verhaal belangrijkste artikelen van de Grondwet van 1814 zijn de artikelen 35 en 36 Gw 

1814,, die over de koloniën gaan. Beide artikelen leunen sterk op de redactie van de koloniale artikelen 

inn de verschillende versies van de Schets van Van Hogendorp. 

Zoalss vermeld, heeft Van Hogendorp zowel de eerste als de tweede versie van zijn Schets aan 

anderenn ter beoordeling voorgelegd. Aan de koloniale artikelen van de Schets hebben de beoordelaars 

weinigg aandacht besteed, wat blijkt bij vergelijking van de koloniale artikelen in de verschillende 

versiess van de Schets. De koloniale artikelen in de eerste versie, die zijn opgenomen in Titel I (Van den 

Koning),, luiden: 

6.. De Koning stelt zes Ministers aan over de volgende Departementen, waaronder alle de zaaken 
wordenn verdeeld: (...) 6. den koophandel en koloniën. (...). 
12.. De Koning heeft het bestuur over de Koloniën en Bezittingen van den Staat in andere Werelddee-
len.. Hij kan den Minister van Koophandel en Koloniën eenen Raad van Indië voor Oost en West te 

666 Aldus in ieder geval Oud (1967, 1970), deel I, p. 35, Struycken, p. 58 en Van der Pot-Donner, p. 120. Zie 
Kranenburgg (1958), p.46 voor een afwijkende mening. 
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saamen,, en eenen Raad van Koophandel toevoegen.67 

Dee koloniale artikelen in de tweede versie, die eveneens zijn opgenomen in Titel I (Van den Koning), 

luiden: : 

6.. De Koning stelt zes Ministers aan over  de volgende Departementen, waaronder  alle de zaaken 
wordenn verdeeld: (...) 6. den koophandel en koloniën. De Koning kan den Minister  van Koophandel en 
Koloniönn eenen Raad van Indië, voor  Oost en West te saamen, en eenen Raad van Koophandel 
toevoegen.. (...) 
12.. De Koning heeft het bestuur  over  de Koloniën en Bezittingen van den Staat in andere Werelddee-
len." " 

Hett  zal duidelijk zijn: op een verplaatsing van de tweede zin van artikel 12 van de eerste versie van de 

Schetss naar  artikel 6 van de tweede versie van de Schets na, blijf t alles bij  het oude. 

Dee koloniale artikelen in de derde versie, die zijn opgenomen in het Eerste hoofdstuk (Van den 

Souvereinenn Vorst), ten slotte luiden: 

6.. De Souvereine Vorst stelt de ministeriele departementen en derzelver  hoofden aan, onder  zoodanige 
namenn als Hij  goedvindt. De Souvereine Vorst vermag ten allen tijde een Raad van Koophandel en 
Koloniënn van de beide Indien aan te stellen, welke Raad gepresideerd wordt door  het hoofd van het 
departementt  van Koophandel en Koloniën. (...) 
12.. De Souvereine Vorst heeft het bestuur  over  de koloniën en bezittingen van den Staat in andere 
werelddeelen.69 9 

Aangezienn Willem I in december  1813 niet de titel van koning, maar  van soeverein vorst heeft aangeno-

men,, heeft Van Hogendorp die laatste benaming in beide artikelen overgenomen. De wijziging in de 

eerstee zin van artikel 6 is gemaakt op aandrang van de soevereine vorst. In zijn brief van 19 december 

18133 aan Van Hogendorp merkt hij  naar  aanleiding van artikel 6 op: 'Het getal der  Ministerien liever 

niett  bepaalen, daar  in het vervolg konde begreepen worden dezelve te vermeerderen of te verminde-

ren.'700 Van Hogendorp neemt de suggestie over, blijkbaar  zonder  er  erg op te slaan dat de - ten opzichte 

vann de tweede versie van de Schets onveranderde - tweede zin van artikel 6 dan niet meer  juist kan zijn. 

Off  er  een departement van koophandel en koloniën komt, is immers niet meer  van te voren zeker. Ten 

slottee zijn de twee raden waar  beide eerdere versies van de Schets over  spraken, samengesmolten tot 

éénn Raad van koophandel en koloniën. 

Tijdenss de besprekingen van de grondwetscommissie die de Grondwet van 1814 moest opstellen is 

well  enige aandacht aan de koloniale artikelen besteed, maar  een belangrijk onderwerp van gesprek zijn 

zee nooit geworden. Bij  de artikelsgewijze behandeling van de Schets door  de commissie is op 30 

decemberr  1813 aandacht besteed aan artikel 6 van de derde versie van de Schets. Hierbi j  is een redactie 

afgesprokenn waarin over  het voorzitterschap van de Raad van Koophandel en Koloniën niets meer 

677 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 3 en 4. 
<**  Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 3 en 4. 
699 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 45 en 46. 
700 Colenbrander  (1908,1909), deel I, p. 33. 
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gezegdd wordt71 Tijdens de commissiebesprekingen op 31 december 1813 komt artikel 12 van de derde 

versiee van de Schets aan de orde. Het resultaat van deze besprekingen is dat de term 'bestuur' wordt 

vervangenn door de term 'opperbestuur', en wel 'in onderscheiding van het gewoone Bestuur, hetwelk 

doorr anderen moet worden uitgeoeffend'.72 Dit alles mondt uit in twee artikelen, opgenomen in het 

eerstee hoofdstuk (Van den souvereinen vorst) van het grondwetsontwerp van 3 februari 1814: 

21.. De Souvereine Vorst stelt de Ministerieele Departementen en derzelver hoofden aan. Hij vermag 
tenn allen tijde een Raad van Koophandel en Coloniën van de beide Indien aan te stellen. (...) 
29.. De Souvereine Vorst heeft het opperbestuur over de Coloniên en bezittingen van den Staat in 
anderee werelddeelen.73 

Diezelfdee dag wordt er uit de grondwetscommissie een commissie benoemd 'tot het voorzien van de 

algemeenee redactie van alle de artikelen van het onderwerp eener Grondwet'.74 Op 28 februari 1814 

biedtt deze commissie het resultaat van haar werkzaamheden aan. De koloniale artikelen hebben nu de 

vormm gekregen die ze ook in de Grondwet van 1814 zullen hebben. De belangrijkste wijziging is de 

toevoegingg van de woorden 'bij uitsluiting' in het artikel over het opperbestuur van de Koning. De 

kolonialee artikelen van de Grondwet van 1814 zijn opgenomen in het eerste hoofdstuk (Van den 

Souvereinenn Vorst) en luiden: 

35.. De Souvereine Vorst stelt ministeriele departementen in, benoemt derzelver hoofden en ontslaat 
diee naar goedvinden. (...) 
Hijj  vermag wijders eenen Raad van koophandel en van koloniën in te stellen. 
36.. De Souvereine Vorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur over de koloniën en bezittingen van 
denn Staat in andere werelddeelen. 

Opp grond van artikel 35 Gw 1814 zijn in april 1814 zowel een departement voor koophandel en 

koloniën,, met een secretaris van staat aan het hoofd, als een Raad van koophandel en koloniën ing-

esteld.. De Raad, die als adviserend lichaam aan de secretaris van staat is toegevoegd, zal in december 

18199 weer worden opgeheven omdat hij te duur en omslachtig bleek te zijn.75 Een departement dat de 

koloniënn onder zijn hoede heeft is steeds blijven bestaan. De meest gebruikelijke naam ervoor is 

ministeriee van koloniën gebleken: onder die naam heeft het tussen 1834 en 1840 en vanaf 1842 tot het 

711 Zie Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 96,100-1,106 en 517. 
722 Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 111. Zie ook Colenbrander (1908, 1909), deel I, p. 109, 116 en 522 

enn Teilegen Azn., p. 38-9. 
733 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 346-7. 
744 Colenbrander (1908,1909), deel I, p. 328; zie ook p. 338 en 343-4. 
755 Zie Stc. 9-4-1814 voor de mededeling van de benoeming van Van der Capellen tot secretaris van staat, en 

vann de benoeming van zes leden en een secretaris van de Raad. Zie De Louter (1914), p. 78 en De Waal (1860-
1861),, deel I, p. 63 voor het opheffen van de Raad. De adviserende functie van de Raad blijkt uit artikel 6 van de 
Instructiee voor de Raad (te vinden in TNI1854, tweede deel, p. 317-21): 'De raad zal onzen sekretaris van staat 
voorr den koophandel en koloniën zijne consideration en advies mededeelen over alle zaken, welke hij, in deze 
zijnee betrekking, aan den raad zal voordragen'. 
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eindee van in dit verhaal behandelde periode, 1942, bestaan.76 

Belangrijkerr  dan dit artikel is artikel 36 Gw 1814. Zoals nog zal blijke n hebben de termen 'opperbe-

stuur''  en 'bi j  uitsluiting ' in dit artikel en in het vrijwe l gelijkluidende artikel 60 Gw 1815 vele staats-

rechtelijk ee pennen in beweging gezet 

Dee Belgisch-Nederlandse grondwetscommissie die de Grondwet van 1815 opstelt besteedt iets meer 

aandachtt  aan de koloniale artikelen van de Grondwet dan de vorige grondwetscommissie. Zo komt de 

betekeniss van 'opperbestuur' en 'bi j  uitsluiting ' aan de orde. De artikelen 35 en 36 Gw 1814 worden 

behandeldd in de vergadering van 8 mei 1815. 

Bi jj  de bespreking van artikel 35 Gw 1814 vraagt het Belgische commissielid Van Aerschot zich af 

waaromm artikel 35 Gw 1814 permissie verleent om een Raad van koophandel en koloniën in te stellen. 

Vann Hogendorps antwoord luidt : 'omdat men in die materie gemeend heeft, dat welligt een collegie 

bovenn een minister  verkieselijk zoude zijn; - of dat het een en ander  konde gecombineerd worden, in 

aanmerkingg der  commerciële betrekkingen*.77 Een reactie roept dit antwoord niet op. Al s op 13 jul i 

18155 de definitieve redactie van de (toekomstige) Grondwet van 1815 wordt opgesteld, wordt de 

mogelijkheidd van de instelling van een Raad van Koophandel en Koloniën niet meer  vermeld. Alleen 

dee eerste twee alinea's van artikel 35 Gw 1814 zijn in de Grondwet van 1815 terug te vinden, als artikel 

755 Gw 1815. Voor  de verdeling van regelgevende en bestuurlijk e bevoegdheden voor  de koloniën is dit 

artikell  niet van direct belang. Het verleent de Koning twee bevoegdheden: de bevoegdheid om ministe-

riël ee departementen in te stellen, en de bevoegdheid om de hoofden van die departementen vergade-

ringenn van de Raad van State te laten bijwonen. 

Diezelfdee dag wordt ook artikel 36 Gw 1814 in de grondwetscommissie besproken. De inhoud van 

766 Zie De Louter  (1914), p. 78, De Waal (1860-1861), deel I, p. 6, 56, 77, 158-9 en 359, deel II , p. 20,26 en 
317,, deel ÜI, p. 178, en vooral Van Ette, p. 34-9, die de verschillende namen geeft die het departement heeft 
gehadd tijdens het koninkrij k Holland, de verenigde Nederlanden en het koninkrij k der  Nederlanden. Vanaf 1814 
zijnn die benamingen: 
-- secretariaat van koophandel en koloniën (april 1814-september  1815), 
-- generale directie van koophandel en koloniën (september  1815-maart 1818), 
-- ministerie van onderwijs, nationale nijverheid en koloniën (maart 1818-maart 1824), 
-- ministerie van nationale nijverheid en koloniën (maart 1824-april 1825), 
-- ministerie van marine en koloniën (april 1825-december  1829), 
-- ministerie van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën (december  1829-december  1831), 
-- ministerie van nationale nijverheid en koloniën (december  1831-december  1833), 
-- ministerie van koloniën (januari 1834-augustus 1840), 
-- ministerie van marine en koloniën (augustus 1840-december  1841), 
-- ministerie van koloniën (vanaf januari 1842). 
Uitt  deze benamingen blijk t dat er  pas vanaf maart 1818 weer  een minister voor  de koloniën is, zoals tijdens bet 
koninkrij kk  Holland. Daarvoor  is er  een 'secretaris van staat'  (april 1814-september  1815) en een 'directeur-
generaal''  (september  1815-maart 1818). Zie Van Ette, p. 34. 

777 Colenbrander  (1908,1909), deel n, p. 106. Hiervoor  is gebleken dat de Raad aan de minister  ondergeschikt 
is;;  Van Hogendorps antwoord is dus niet duidelijk over  de werkelijk e positie van de Raad. 
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dezee discussie zal in de volgende subparagraaf aan de orde komen. Hier volstaat het om op te merken 

datt het artikel in latere bijeenkomsten van de grondwetscommissie alleen indirect nog ter sprake zal 

komenn en dat de discussie niet leidt tot ingrijpende veranderingen in de redactie van het artikel. In de 

Grondwett van 1815 zal artikel 36 Gw 1814 bijna onveranderd zijn terug te vinden als artikel 60 Gw 

18155 in de 'Zesde afdeeling' (Van de magt des Konings) van het 'Tweede hoofdstuk' (Van den 

Koning)) en luiden: 

60.. De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

Dee veranderingen die artikel 60 Gw 1815 brengt ten opzichte van artikel 36 Gw 1814 zijn van onderge-

schiktt belang. Zo wordt in plaats van de 'Souvereine Vorst' in artikel 60 Gw 1815 over de 'Koning' 

gesproken,, op grond van de koningstitel die Willem I op 16 maart 1815 heeft aangenomen. De nood-

zaakk van deze verandering was door Willem I al aangegeven in de eerder aangehaalde wet van 23 maart 

18155 over de noodzaak de Grondwet van 1814 te veranderen en aan te vullen: 'moetende de woorden 

SouvereinSouverein Vorst en Erfprins in alle artikelen [van de Grondwet van 1814] in welke dezelve voorkomen, 

vervangenn worden door die van Koning en Prins van Oranje'.7*  Daarnaast wordt het begrip 'koloniën' 

inn 'volkplantingen' omgezet, maar dat is niet meer dan een vertaling van het eerste begrip in het 

tweede.799 Nederlands-Indië valt trouwens niet onder de categorie 'koloniën' of 'volkplantingen', maar 

onderr de categorie 'bezittingen'. 

Dee centrale termen van artikel 36 Gw 1814, 'opperbestuur' en 'bij uitsluiting', zijn overgenomen in 

artikell  60 Gw 1815. Dit artikel ligt ten grondslag aan het systeem van de verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië. Daarom, en omdat de betekenis van beide termen onderwerp van 

discussiee is geweest, verdient het 'opperbestuur bij uitsluiting' een nadere behandeling. 

33.2.22 'Opperbestuur  bij  uitsluiting ' 

Hiervoorr is gebleken dat bij de totstandkoming van de Grondwet van 1814 weinig aandacht is besteed 

aann de koloniale artikelen. Weliswaar zijn zowel 'bij uitsluiting' als 'opperbestuur' pas tijdens de 

besprekingenn in de grondwetscommissie in artikel 36 Gw 1814 opgenomen, een uitgebreide discussie 

inn de commissie over de betekenis van beide termen is er niet geweest. Er komt pas in de Belgisch-

Nederlandsee grondwetscommissie een discussie op gang, en wel tijdens de besprekingen over de 

artikelenn 35 en 36 Gw 1814 in de vergadering van 8 mei 1815. 

Overr de discussie van die dag melden de officiële notulen slechts dat de artikelen 35 en 36 algemeen 

wordenn aangenomen. De notulen van het Belgische lid van de grondwetscommissie Raepsaet over 

788 Colenbrander (1908,1909), deel II, p. 68. 
799 Zie Oud (1967, 1970), deel I, p. 11: 'De Grondwetgever van 1815 heeft stellig met het Nederlandse woord 

niett anders bedoeld dan een vertaling van het vreemde woord. "Colonid* betekent "volkplanting".' 
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artike ll  366 Gw 1814 luiden: 

Surr  la demande, si par  eet article on entend que Ie roi a Ie pouvoir  législatif dans les colonies, Ie 
présidentt  répond qu'oui.80 

Hett  Nederlandse lid van de grondwetscommissie Van Maanen is het uitgebreidst over  de behandeling 

vann artikel 36 Gw 1814.*1 In zijn verslag van de vergadering van 8 mei valt het volgende te lezen: 

Dotrenge:Dotrenge: wie heeft de legislatie magt in de Koloniën? 
Hogendorp:Hogendorp: de Koning; - dit is althans de intentie geweest. 
Dotrenge:Dotrenge: zou de Koning in de koloniën een Wetgevend Ligchaam kunnen stellen? 
Velenn dubiteren daarover  onder  de heeren. 
VanVan Maanen: zeer zeker niet; - het zoude strijden tegen alle beginselen van Regering;  hoe zoude men 
eenee wetgevende magt in eene bezitting van den staat kunuen [sic] admitteeren; - of zelfs al ware dit 
anders,, kunnen onderstellen dat de Koning dit ooit zoude doen? 
dede Coninck ita: en zoodra de Hollandsche heeren op dit artikel geen bedenkingen hebben, dan zeker 
niett  wij  uit België.*2 

Hett  antwoord op de tweede vraag maakt duidelij k dat men vindt dat de vaststelling van regelgeving 

voorr  Nederlands-Indië in de eerste plaats in Nederland moet geschieden. In het kader  van de betekenis 

vann 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' is vooral de eerste vraag belangrijk . Het antwoord erop is zonneklaar: 

dee bevoegdheid tot het opstellen van regelgeving voor  de koloniën berust bij  de Koning alleen, de 

Staten-Generaall  spelen in deze geen rol. Het opperbestuur  dat de Koning bij  uitsluitin g heeft over  de 

koloniënn omvat kennelijk zowel bestuurlijk e als regelgevende bevoegdheden. 

Zoalss al gezegd zal in latere vergaderingen van de grondwetscommissie artikel 36 Gw 1814 alleen 

nogg indirect ter  sprake komen. Tijdens de vergadering van 20 mei 1815 wordt een nieuwe redactie van 

artike ll  32 Gw 1814 voorgesteld. Deze nieuwe redactie, het latere artikel 73 Gw 1815, luidt voor  zover 

hierr  relevant: 

73.. De Koning brengt ter  overweging bij  den Raad van State alle voorstellen door  Hem aan de Staten-
Generaall  te doen, of door  dezen aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van inwendig 
bestuurbestuur van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. (...) De Koning alleen 
beslist,, en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad.*3 

Doorr  deze nieuwe redactie is de Koning verplicht om de Raad van State, het adviserend orgaan van de 

Koning,, ook te horen over  door  hem gemaakte regelgeving voor  de koloniën. Van Maanen vraagt of 

dezee verplichtin g strijdi g is met artikel 36 Gw 1814. Elout antwoordt dat er  van zo'n strij d geen sprake 

*°° Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 109; de 'président'  is Van Hogendorp. Zie Colenbrander  (1908, 
1909),, deel II , p. 100 voor  de officiële notulen van de vergadering van 8 mei 1815. 

''  Comelis Felix van Maanen (1769-1849) is tijdens het Koninkrij k Holland minister  van justiti e en politi e 
(1807-1809).. Als Nederland deel uitmaakt van het Keizerrij k Frankrij k is hij  eerste president van het keizerlij k 
gerechtshoff  te Den Haag (1810-1813). Tijdens het Koninkrij k der  Nederlanden is hij  zeer  lange tij d minister  van 
justiti ee (1815-1842; zij  het met een onderbreking van ruim één maand in 1830). 

*22 Colenbrander  (1908, 1909), deel II , p. 106. Dotrenge en De Coninck zijn Belgische leden van de grond-
wetscommissie. . 

""  Mij n cursivering. 
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is:: 'art. 36 stelt den Koning niet buiten de verpligting om den Raad van State te deze te raadplegen', en 

hett merendeel van de grondwetscommissie is het met Elout eens.84 Aan de conclusies van de vergade-

ringg van 8 mei 1815 doet dit alles echter niets toe of af. Met de door Van Hogendorp in 1815 voorge-

stanee interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' wordt in de grondwetscommissie kennelijk alge-

meenn ingestemd. 

Dee praktijk van het vaststellen van regelgeving voor de koloniën zal in de jaren tot 1848 in overeen-

stemmingg zijn met Van Hogendorps interpretatie: regelgeving voor de koloniën die in Nederland wordt 

vastgesteldd is afkomstig van de Koning, zonder medewerking van de Staten-Generaal. 

Zo'nn twee jaar later is het Van Hogendorp zelf, die begint af te dingen op zijn interpretatie van artikel 

366 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 en de eruit voortvloeiende praktijk. In een in mei 1817 geschreven 

stuk,, opgenomen in zijn Brieven en gedenkschriften, betwijfelt hij of het Regeringsreglement van 1815 

(waaroverr later meer), dat op grond van artikel 36 Gw 1814 door Willem 1 alleen is vastgesteld wel zo 

vastgesteldd had mogen worden: 

Off  deze Reglementen door den Prins [Willem I] alleen, zonder de Staten Generaal, kunnen vastgesteld 
worden,, trek ik heden in twijfel. (...) Men besloot het uit het artikel der Grondwet, waarbij het opper-
bestuurr over de Koloniën aan den Souvereinen Vorst bij uitsluiting werd opgedragen. Dan Bestuur is 
geenee Wetgeving. De Grondwet is zo gesteld, omdat men geene Compagnie hebben wilde. (...) In het 
vervolgg zal ik er nog een woord van zeggen.85 

Vann Hogendorp houdt zich aan zijn belofte en gaat in zijn Bijdragen tot de huishouding van staat in 

hethet Koningrijk der Nederlanden nogmaals op de kwestie in. Hij blijkt daar aan zijn nieuwe standpunt 

vastt te houden. Zo stelt hij in een verhandeling over artikel 60 Gw 1815, geschreven ten behoeve van 

dee gewone vergadering van de Staten-Generaal van oktober 1822, dat de termen 'opperbestuur' (60 en 

611 Gw 1815), 'oppergezag' (59 Gw 1815) en 'bestuur' (56 Gw 1815) 

allee op hetzelfde nederkomen, en dat bestuur beschrijven, hetwelk eigenaardig tot de koninklijke magt 
behoort.. De wet regelt alles, en de Koning heeft zijn aanzienlijk deel in het maken van de wet. Ing-
evolgee van de wet [= de Grondwet] heeft hij het bestuur, hetwelk, om der duidelijkheid wil, in deze 
titell  van de magt des Konings, naar onderscheidene deelen beschreven wordt. Zoo regelt dan ook de 
wett den staat der koloniën, en het opperbestuur is bij uitsluiting in handen van den Koning.86 

Watt betreft de term 'bij uitsluiting', volgens Van Hogendorp is deze aan artikel 60 Gw 1815 (en aan 

artikell  36 Gw 1814) toegevoegd omdat 

dee overzeesche bezittingen schier twee eeuwen lang hebben gestaan onder het bestuur van maatschap-
pijen.. Nadat de Oost- en West-Indische compagniën vervallen waren, en derzelver tijdelijk octrooi niet 
wass vernieuwd, zijn er raden ingesteld, welke de plaats van de maatschappijen vervingen. De Grond-
wett begeert dat het bestuur onverdeeld zij bij de kroon, dat de kroon hetzelve met geen ander ligchaam 

Colenbranderr (1908, 1909), deel II, p. 185; zie ook p. 187-8. 
Vann Hogendorp (1866-1903), deel V, p. 107. 
Vann Hogendorp (1854-1855), deel VIII , p. 297. 
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deele,, dat zij  het, met één woord, bij  uitsluiting uitoefene.*7 

Inn 1817 bepleit Van Hogendorp dus dat de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk, via wetten in 

formelee zin, de staat der  koloniën regelen en dat het opperbestuur, dat geen wetgeving voor  de koloniën 

omvat,, in handen is van de Koning. Dat dit opperbestuur  de Koning bij  uitsluitin g is verleend betekent 

datt  er  geen handelscompagnie als de VOC mag zijn die zich met bestuurlijk e kwesties over  de koloniën 

bezighoudt,, en dat er  evenmin overheidslichamen als de Aziatische Raad, ingesteld bij  de Staatsrege-

lingg van 1798, met zelfstandige bestuurlijk e bevoegdheden over  de koloniën mogen zijn. De Koning 

heeftt  de hoogste bestuurlijk e bevoegdheden over  de koloniën en bepaalt de nadere inrichtin g van het 

bestuurr  over  de koloniën. Het ministerie van koloniën en de Raad van koophandel en koloniën, die de 

Koningg op grond van artikel 35 Gw 1814 had ingesteld, kunnen daarom niet de hoogste bestuurlijk e 

bevoegdhedenn over  de koloniën toebedeeld krijgen, zij  vervullen een assisterende bestuurlijk e rol. 

Ditt  alles betekent niet dat de Koning in het geheel geen regelgevende bevoegdheden meer  heeft voor 

dee koloniën. Er  is immers nog steeds artikel 73 Gw 1815, waaruit blijk t dat de Koning de bevoegdheid 

heeftt  tot het maken van algemene regels voor  Nederlands-Indië via algemene maatregelen van inwendig 

bestuurr  van de bezittingen van de staat in andere werelddelen.88 Het is volgens Van Hogendorp wel zo 

datt  de Koning niet de enige is die regelgeving voor  de koloniën kan maken, de wetgevende macht heeft 

diee bevoegdheid ook en in de eerste plaats. Overigens geeft Van Hogendorp niet aan hoe hij  dit precies 

uitt  de Grondwet afleidt. Van Hogendorp is evenmin erg duidelijk over  de verhouding tussen wetten 

voorr  de koloniën, afkomstig van de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk, en algemene maatrege-

lenn van inwendig bestuur  voor  de koloniën, afkomstig van de Koning alleen. Wel kan hier  gewezen 

wordenn op een passage in de Bijdragen waar  hij  opmerkt dat het bestuur  de toepassing en de uitvoering 

vann de wet is.89 Uit het begrip uitvoering zou afgeleid kunnen worden dat Van Hogendorp meent dat de 

wetgevendee macht de basisregels voor  de koloniën opstelt en dat de Koning zich in zijn regelgeving 

heeftt  te beperken tot de nadere uitwerkin g van die regels, maar  het staat er  niet met zoveel woorden. 

Vann Hogendorp geeft wel een reden voor  zijn nieuwe opvatting. In een verhandeling ten behoeve 

vann de vergadering van de Staten-Generaal van oktober  1822 merkt hij  op 

datt  bij  ons het bestuur  over  de bezittingen gerekend wordt zich uit te strekken ook tot het maken van 
wetten.. (...) Tot nog toe hebben de gebrekkige denkbeelden op dit stuk geene schadelijke gevolgen 
gehadd (...). Onderstellen wij  dat het langen tijd  zoo bleef voortduren, ja dat er  in geene eeuw eenige 
redenn was, om over  de wijze van bestuur  te klagen; zoo zou nogtans over  eenen eeuw het gebrek aan 
dee echte beginselen eener  constitutionele regering tastbaar  worden. (...) Mijn e (...) aanmerking is, dat 
eenn goed bestuur  vast en duurzaam wordt gemaakt door  de afhankelijkheid van de wet. Het eigenlijke 

877 Van Hogendorp (1854-1855), deel VIII , p. 297.. Zie ook Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 167 en 
deell  X, p. 234. 

MM  Zie Oud (1967, 1970), deel II , p. 192; Van der  Pot (1916), p. 99-103 en 116-7; Van der  Pot (1940), p. 286-
77 en 294. 

MM  Zie Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 169. 
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onderscheidd tusschen de volstrekte oppermagt en de constitutionele regering bestaat hierin, dat bij de 
eerstee alles aankomt op den wil van een enkel mensen, die sterfelijk is, ja, die in zijn leven veelmaal 
kann veranderen, en de andere wordt geregeld door wetten, met gemeen overleg van den vorst en de 
natiee gemaakt, en die niet kunnen veranderen, dan door middel van een dergelijk en nader overleg. 
Onss koloniaal bestuur moge dan nog zoo goed zijn; om vastheid en duurzaamheid te verkrijgen, moet 
hett gegrond zijn op wetten.90 

Regelgevingg vormt de basis van het bestuur over de koloniën. Een dergelijk bestuur dient vast en 

duurzaamm te zijn, maar kan dat alleen zijn als de basis dat ook is. Het probleem met vaststelling van alle 

regelgevingg voor de koloniën door de Koning is dat deze de door hem gemaakte regelgeving naar 

believenn kan veranderen, zodat de kans op een vaste en duurzame basis niet groot is. Door de wetge-

vendee macht vastgestelde regelgeving, die in overleg tussen verschillende organen ontstaat, levert een 

veell  grotere kans op een vaste en duurzame basis van het koloniale bestuur op. 

Dee volgende belangrijke bijdrage in de discussie over de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' is 

vann Thorbecke, die een uitwerking geeft van het standpunt dat Van Hogendorp in zijn Bijdragen heeft 

ontvouwd.911 Thorbecke schrijft in 1839 een commentaar op de Grondwet van 1815, dat in 1841 en 

18433 in een nieuwe tweede uitgave verschijnt en dan een commentaar is op de Grondwet van 1840. Het 

belangrijkstee artikel over de koloniën in de Grondwet van 1840 is artikel 59 Gw 1840. Het bestaat uit 

artikell  60 Gw 1815, dat zonder veranderingen is overgenomen, aangevuld met twee alinea's over de rol 

vann de Staten-Generaal op het terrein van de koloniale financiën. In de tweede uitgave van zijn com-

mentaar,, die hier vooral wordt gebruikt, bespreekt Thorbecke het hele artikel, maar op deze plaats zijn 

alleenn zijn opmerkingen over de eerste alinea van artikel 59 Gw 1840 (= 60 Gw 1815) van belang. Het 

commentaarr op deze alinea valt met de deur in huis: 

Dee natuurlijke beteekenis van het woord opperbestuur is klaar; opperste magt van bestuur of uitvoe-
ring,, in overstelling tegen de magt van wetgeving. En in die beteekenis gebruikt het de Grondwet. (...) 
Dochh in art. 59 is er nevens gevoegd: bij uitsluiting. Omvat uit dien hoofde opperbestuur in art. 59 
meer,, dan er ligt in de woorden van gelijke beteekenis van art. 56, 58 en 60? Is bij uitsluiting eene 
versterking?? Men zal dit niet voor aannemelijk houden. Of men zegt: de Koning en niemand anders 
heeftt het opperbestuur, dan eenvoudig: de Koning heeft het opperbestuur, komt op 't zelfde neder.92 

Omm te achterhalen wat 'bij uitsluiting' dan wel betekent, kijkt Thorbecke naar oudere Grondwetten. 

Volgenss hem betekent 'bij uitsluiting' in de Grondwetten van 1814, van 1815 en van 1840 hetzelfde als 

inn artikel 36 Con 1806. Dit artikel luidt: 'De Bestiering der Koloniën, en van alles wat derzelver 

900 Van Hogendorp (1854-1855), deel VII , p. 169-70. 
911 Zonder overigens de Bijdragen te noemen. Zie ook De Waal (1860-1861), deel I, p. 28. Johan Rudolf 

Thorbeckee (1798-1872) is onder meer buitengewoon hoogleraar geweest aan de letterenfaculteit te Gent (1825-
1830),, buitengewoon hoogleraar aan de juridische faculteit te Leiden (1831-1834), hoogleraar aan diezelfde 
faculteitt (1834-1849). Na al eerder lid te zijn geweest van de Tweede Kamer (onder meer van 1844 tot 1845) 
wijdtt hij zich vanaf 1849 volledig aan de politiek: hij is dan afwisselend de leidende figuur in drie kabinetten 
(1849-1853;; 1862-1866; 1871-1872) en lid van de Tweede Kamer. 

9292 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 128-9. 
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innerlijk ee Regering betreft, behoort bij  uitsluitin g aan den Koning.'  Het behelsde volgens Thorbecke 

eenn voortzetting van het stelsel van de Staatsregelingen van 1798 en 1801, volgens welke een herleving 

vann het VOC-stelsel was uitgesloten, en het koloniebestuur  een deel moest blijven van het algemene 

staatsbestuur.. Tegelijk echter  betekende het artikel een breuk met het stelsel van de Staatsregelingen, 

datt  aan een Aziatische Raad zelfstandige regeermacht had verleend.93 'Bi j  uitsluiting ' heeft daarmee 

zowell  in de Constitutie van 1806 als in de Grondwetten van 1814, van 1815 en van 1840 een dubbele 

kracht: : 

Vooreerst,Vooreerst, het bestuur  der  koloniën mag niet overgedragen, niet weder  geoctroijeerd worden aan 
particulieren.. Ten andere: de Koning is geheel en alléén meester  van de regeling van dat bestuur. Hij  is 
niett  gebonden door  de bestaande instellingen (...)/* 

Voorr  de Grondwet van 1814 betekent dit laatste volgens Thorbecke dat het 'bestuur  mogt worden 

opgedragenn aan een Raad: doch het opperbestuur  moest bij  uitsluitin g verblijven aan den Souvereinen 

Vorst'.95 5 

Aangezienn onder  opperbestuur  niet het maken van wetgeving valt, wijd t Thorbecke enkele aparte 

woordenn aan de wetgeving, waarbij  hij  opnieuw naar  oudere Grondwetten kijkt . In tegenstelling tot de 

Staatsregelingenn van 1798 en 1801 en de Constitutie van 1806, zwijgen de Grondwetten van 1814 en 

18155 over  de 'sfeer  der  wetgevende magt omtrent de overzeesche gebieden'.96 De gedachte dat daaruit 

volgtt  dat beide Grondwetten dus wetgeving onder  opperbestuur  laten vallen is echter  onjuist. Niet 

alleenn is dit in strij d met 'de eerste regelen van uitlegging, en de beteekenis der  woorden, en de wijze, 

waaropp het artikel ontstond', ook druist het in tegen 'den eenvoudigen en duidelijken zin van het artikel 

[600 Gw 1815], vooral zoodra men er  art. 105 der  Grondwet v. 1815 nevens plaatste'.97 

Artike ll  105 Gww 1815 (= 106 Gw 1840) luidt : 

105.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door  den Koning en den Staten-Generaal uitgeoefend. 

Ditt  artikel wijst 'voor  alle takken van wetgevend gezag, die niet uitdrukkelij k aan den Koning alleen 

zijnn opgedragen, den bevoegden persoon aan', namelijk de Koning en de Staten-Generaal gezamen-

lijk. 9**  Artike l 60 Gw 1815 kent de Koning geen wetgevend gezag toe, maar  alleen opperbestuur  bij 

uitsluiting .. Hierui t moet wel volgen dat de wetgevende macht over  de koloniën toekomt aan de Koning 

enn de Staten-Generaal gezamenlijk. 

933 Zie Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 131-2. 
944 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 132. 
955 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 133. 
966 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 135. In het vorige hoofdstuk is gesteld dat de Staatsregeling van 1801 

onduidelijkk  is over  de rol van de wetgevende macht bij  het vaststellen van regelgeving voor  Oost-Indie. Thorbec-
kee lijk t in deze een andere mening toegedaan. 

9797 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 135. 
911 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 141. 
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DitDit  laatste blijkt volgens Thorbecke ook uit artikel 72 Gw 1840 (= artikel 73 Gw 1815), dat de 

Koningg verplicht de door hem gemaakte algemene maatregelen van inwendig bestuur voor de bezitting-

enn van de staat in andere werelddelen ter overweging bij de Raad van State te brengen. Dit artikel geeft 

dee Koning de bevoegdheid regelgeving voor de koloniën af te kondigen, maar houdt 'die voorschriften 

off  stukken van kolonieregeling, welke buiten het begrip vallen van algemene maatregelen van bestuur, 

voorr aan het gemeen overleg met de StatengeneraaT." 

Hett is duidelijk: de wetgevende macht maakt regelgeving voor de koloniën in de vorm van wetten, 

dee Koning maakt regelgeving voor de koloniën in de vorm van algemene maatregelen van inwendig 

bestuur.. De vraag die overblijft is hoe de verhouding tussen beide soorten regelgeving is: wat moet bij 

wett en wat mag bij algemene maatregel van inwendig bestuur geregeld worden? Thorbecke geeft in zijn 

commentaarr geen antwoord op deze vraag. Voor een antwoord is namelijk een materieel wets- en een 

materieell  amvb-begrip nodig en die zijn, hoezeer Thorbecke het misschien ook wenst, in de Grondwet 

niett te vinden. Zo zegt Thorbecke het volgende over artikel 106 Gw 1840 (= 105 Gw 1815), dat bepaalt 

datt de wetgevende macht door de Koning en de Staten-Generaal samen wordt uitgeoefend: 

Dee Grondwet ontleent het begrip van wet enkel van den persoon, die haar maakt. Zij heeft de vraag 
opengelaten,, wat moet bij ons door eene wet, en wat kan op eene andere wijze worden vastgesteld? 
Evenn als andere Grondwetten, heeft zij zich onthouden, het eigenaardig onderwerp der wet te om-
schrijven.100 0 

Eenn materieel amvb-begrip is evenmin te vinden in de Grondwet. Artikel 72 Gw 1840 (= 73 Gw 1815) 

gaatt wel over algemene maatregelen van inwendig bestuur, maar maakt niet duidelijk welke onderwer-

penn precies bij amvb geregeld moeten worden en welke voorschriften buiten het begrip van amvb 

vallen.. Thorbecke noemt het ontbreken van duidelijkheid hierover 'een der duistere, door de wet nog 

onaangeroerdee hoofdpunten van administratief regl'.'01 

Tochh is er wel een mogelijkheid om wet en amvb onderling af te grenzen. In zijn commentaar bij 

artikell  106 Gw 1840 (= 105 Gw 1815) geeft hij de methode aan die nodig zal zijn totdat een volledig 

uitgekristalliseerdee praktijk alle twijfel heeft weggenomen: 

Dee Grondwet verordent hier en daar, aangaande zekere onderwerpen, dat zij moeten geregeld worden 
bijj  de wet. Waarom gebiedt zij dat, in die stukken, in dien vorm? De redenen kunnen een wegwijzer 
zijn.. Zoo zij dus eene regeling niet uitdrukkelijk eigent hetzij aan de wetgevende macht, hetzij aan de 
Kroonn alléén, of eenig ander gezag, zal gelijksoortigheid, van grond en wezen, aan de beschreven 
onderwerpenn ten aanzien der onbeschrevene moeten beslissen.102 

Viaa redenering zal dus moeten worden bepaald wat het eigen terrein voor wetten en het eigen terrein 

999 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 141. 
1000 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 283. Zie ook Oud (1967, 1970), deel II, p. 97. Zie Böhtlingk en 

Logemann,, p. 47 voor een afwijkende opvatting: daar wordt (door Böhtlingk) gesteld dat Thorbecke wel uitgaat 
vann een materieel wetsbegrip in de Grondwet 

1011 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 181. 
1022 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 283. 
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voorr  algemenee maatregelen van inwendig bestuur  is. Wel is het zo dat de aldus bepaalde grenzen tussen 

dee taak van de wetgevende macht en van de Koning alleen op het terrein van regelgeving in de eerste 

plaatss gelden voor  Nederland. Die grenzen tussen de taak van het wetgevend gezag en de taak van het 

bestuurr  ten aanzien van het maken van regelgeving voor  de koloniën kunnen en moeten misschien wel 

anderss getrokken worden dan voor  Nederland. Over  deze kwestie laat Thorbecke zich in de eerste 

uitgavee van zijn Aanteekening nog behoedzaam uit. Men zou, zo beweert hij , kunnen zeggen dat 'al wat 

uituit  den aard der zaak voorwerp van wetgeving is, ook met betrekking tot de koloniën de tusschenkomst 

derr  wetgevende magt vordert' ; het is echter  ook mogelijk te oordelen 'dat met name alle stukken van de 

publiekee en privaatregtelijk e inrigting , welke, volgens de stellige voorschriften der Grondwet, in 

europischh Nederland eene wet vereischen, in de koloniën desgelijks op eene wet moeten rusten'; ten 

slottee zou het mogelijk zijn 'dat de grenzen tusschen wetgevende magt en bestuur, hier  te lande getrok-

ken,, in de koloniën soms eene wijziging schenen te behoeven'.103 In de tweede uitgave van de Aantee-

kening,kening, in twee delen verschenen in respectievelijk 1841 en 1843, lijk t Thorbecke zich iets duidelijker 

uitt  te spreken voor  de derde optie. Na vermelding van de beide andere merkt hij  op: 'Welligt moet 

ginds,, vooral in den eersten tijd,  aan het bestuur, meer  dan ten onzent, worden overgelaten'.'M 

Tochh is er  nog wel een probleem. Ondanks de kennelijk logische inzichtelijkheid van de betekenis 

vann het uitsluitend opperbestuur  van de Koning in de Grondwetten van 1814 en 1815 (en 1840) is in de 

praktij kk  Van Hogendorps eerste interpretati e van de betekenis van opperbestuur  - volgens welke de 

bevoegdheidd tot het opstellen van regelgeving voor  de koloniën uitsluitend bij  de Koning berustte -

doorr  zowel de Koning als de Staten-Generaal gevolgd.105 De Koning heeft alle in Nederland gemaakte 

regelgevingg voor  de koloniën zonder  medewerking van de Staten-Generaal vastgesteld en afgekondigd, 

zonderr  protest van die Staten-Generaal. Volgens Thorbecke is de reden hiervoor  dat 

diee zamenstelling der  Kamers, evenzeer  als de gezonken staat der  koloniën, de verklaring van Hogen-
dorpp (...) uitstekend begunstigde, of liever  te weeg bracht, dat men de Kroon liet begaan. Deze alleen 
trokk zich bezittingen aan, welke vele jaren als een lastpost werden beschouwd. Zoo vestigde zich, men 
kann niet zeggen, eene uitlegging van art. 60 [Gw 1815], maar  eene gewoonte, voor  welke men later 
eenee uitlegging opzocht.106 

Err  is ook een standaardargument om de eenmaal gevestigde gewoonte te handhaven, en de Staten-

Generaall  uit te sluiten van het maken van regelgeving voor  de koloniën: 'Het is, zegt men, ondoenlijk, 

datt  zij  medewerken. Hun ontbreekt de noodige kennis. Hunne medewerking ware belemmerend voor  de 

1033 Thorbecke (1839), p. 78-9. 
1044 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 143-4. 
,oss Volgens Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136 was Van Hogendorps eerste interpretatie van opperbestuur 

bijj  uitsluitin g een gevolg van de angst dat een Tweede Kamer die voor  de helft uit Belgen zou gaan bestaan 
ongeschiktt  was 'om invloed op de regering der  koloniën te oefenen (...) [omdat] de hollandsche begrippen en 
belangenn (...) in zulke handen zouden kunnen lijden' . 

1066 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136. 
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publiekee dienst.'107 Dit argument is volgens Thorbecke vooral gebaseerd op het feit 'dat men de proef 

nogg niet nam'.108 Ook miskent het dat onder de Republiek de Staten-Generaal wel degelijk regelgeving 

voorr de koloniën maakte en dat tegenwoordig in Groot-Brittannië en Frankrijk de gewone wetgevende 

machtt ook de wetgevende macht voor de koloniën is. Ten slotte is het argument in staatkundig opzicht 

onjuist: : 

Hett gebied onzer overzeesche bezittingen (...) is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn neder-
landschee onderdanen. Behoeft hun publiek- en staatsregtelijke toestand de grootere zekerheid, die 
wetten,, boven gouvernementsverordeningen, geven, minder dan wij die behoeven hier te lande?109 

Thorbeckee lijk t hier, in navolging van Van Hogendorp, te beweren dat koloniale regelgeving vast en 

duurzaamm hoort te zijn, en dat regelgeving bij wetten dat eerder zal zijn dan regelgeving door het 

bestuur.. In aanvulling op Van Hogendorp wijst Thorbecke er echter op dat de bevolking van de 

koloniënn ook recht heeft op vaste en duurzame regelgeving bij wet. Dit komt, met een nader onder-

scheid,, misschien nog duidelijker naar voren in de Brief aan een lid der Staten-Generaal over de 

artikelenartikelen 60 en 128 der Grondwet [van 1815] die Thorbecke in maart 1840 schrijft. In de Brief zegt 

Thorbecke: : 

Hett gebied onzer koloniën is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn nederlandsche onderdanen. 
Watt ontslaat den nederlandschen wetgever van zijne natuurlijke taak om hunnen publiek- en privaat-
regtelijkenn toestand te behartigen? Dat zelfs Nederlanders van europisch bloed op nederlandschen 
bodemm buiten de bescherming zijn van nederlandsche wetten [= in Nederland gemaakte wetten], is het 
niett vreemd?110 

Hett is vooral het Europese deel van de bevolking van de koloniën dat onder door de wetgevende macht 

gemaaktee regelgeving hoort te leven, zonder dat die wetten natuurlijk helemaal gelijk behoeven te zijn 

aann de in Nederland geldende wetten. 

Samenvattendd kan worden opgemerkt dat Thorbeckes uitwerking van Van Hogendorps positie wordt 

beargumenteerdd met een beroep op de inhoud en de betekenis van oudere Grondwetten, en een beroep 

opp artikel 105 Gw 1815. Daarnaast geeft hij een verklaring voor de praktijk van regelgeving voor de 

koloniënn in de jaren 1815-1840, een praktijk die strijdig is met de volgens Van Hogendorp en Thorbec-

kee ware betekenis van artikel 60 Gw 1815. De voor dit verhaal belangrijkste elementen van Thorbeckes 

uitwerkingg van Van Hogendorps positie komen hierop neer: 

1.. 'opperbestuur bij uitsluiting' betekent niet dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor 

dee koloniën heeft; 

Thorbeckee (1841, 1843), deel I,p. 141. 
Thorbeckee (1841, 1843), deel I, p. 144. Zie ook Thorbecke (1840), Brief, p. 2. 
Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 142. 
Thorbeckee (1840), Brief, p. 10. Mijn cursivering. 
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2.. de wetgevende macht maakt op grond van artikel 10S Gw 1815 (106 Gw 1840) regelgeving voor  de 

koloniönn in de vorm van wetten, de Koning alleen maakt op grond van artikel 73 Gw 1815 (72 Gw 

1840)) regelgeving voor  de koloniën in de vorm van algemene maatregelen van inwendig bestuur; 

3.. de grenzen tussen de regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën van de wetgevende macht en 

vann de Koning kunnen niet van tevoren afgebakend worden, wel ligt het voor  de hand dat de Koning 

zekerr  aanvankelijk voor  de koloniën meer  mag regelen dan hem voor  Nederland is toegestaan. 

Dee interpretatie-Van Hogendorp/Thorbecke vindt in later  jaren weinig bijval bij  politici en staatsrechts-

geleerden.. Zo verschijnt in 1860 het eerste deel van De Waals Nederlandsch Indie in de Staten-Gene-

raalraal sedert de Grondwet van 1814.m Dit deel, dat de jaren 1815-1830 behandelt, onderwerpt de zojuist 

weergegevenn interpretati e aan een uitgebreid onderzoek. 

Uitt  een onderzoek naar  de feiten en via zuivere redenering leidt De Waal af dat de theorie-Van 

Hogendorp/Thorbeckee niet kan kloppen. De feiten houden voor  de jaren 1815-1830 in 

aann den eenen kant bij  de S.G. (...) eene standvastige erkenning van 's Konings oppermagt, met 
inbegripp van de wetgevende magt, in de koloniën, en aan den anderen kant bij  den Koning eene 
standvastigee uitoefening dier  magt.112 

Dee Koning heeft altij d uit artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 afgeleid dat alleen hij  regelgeven-

dee bevoegdheden op koloniaal terrein had. De wijze waarop het Regeringsreglement van 1815 is 

vastgesteld,, zonder  bemoeienis van de Staten-Generaal, toont dit direct aan (over  die vaststelling later 

meer).. De Staten-Generaal van hun kant hebben zich in de periode 1815-1830 nooit 'tegen de wetge-

vingg door  den Koning in de koloniën aangekant Integendeel werd meer  dan eens in de Tweede Kamer 

gedruktt  op hare onbevoegdheid om zich met koloniale aangelegenheden te bemoeijen.'"3 Het antwoord 

vann de Staten-Generaal op de troonrede van 1826 is in deze veelzeggend: 

Hett  opperbestuur  over  de volkplantingen is bij  de Grondwet aan U.M. opgedragen. De Staten-Genl. 
zienn vol vertrouwen en met hoop op de maatregelen, door  H.D. genomen om de rust te herstellen in de 
zoodanigee waar  die gestoord is geworden [het is de tij d van de Java-oorlog; NE] en om het bestuur  van 
allee te verbeteren.114 

Ditt  duidt echter  niet op een gebrek aan interesse voor  koloniale kwesties, zoals Thorbecke beweert. Op 

" ''  E. de Waal (1821-1905) vervult tussen 1837 en 1858 verschillende ambtelijke functies in Nederlands-
Indië;;  zo is hij  directeur  van het departement van middelen en domeinen (1856-1858). Na terugkeer  in Nederland 
verschijnenn er  tussen 1858 en 1868 vele publicaties over  Nederiands-Indië van zijn hand. Naast het in de tekst al 
genoemdee werk kan worden gewezen op De koloniale politiek der Grondwet en hare toepassing tot 1 February 
18621862 (1863), en Aanteekeningen over koloniale onderwerpen (twaalf delen, 1863-1868). Van 1868 tot 1870 is 
hijj  minister  van koloniën. Onder  zijn ministerschap komen twee belangrijke wetten tot stand: de agrarische wet 
(SNI1870,, nr. 55) en de wet ter  regeling van de suikercultuur  op Java (SNI1870, nr. 117). Na zijn ministerschap 
schrijf tt  hij  nog Onze Indische financiën (zeven delen, 1876-1884, onvoltooid). 

1122 De Waal (1860-1861), deel I, p. 32. 
1,33 De Waal (1860-1861), deel I, p. 31. 
1144 De Waal (1860-1861), deel 1, p. 291. 
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hett gebied van de koloniale financiën zijn de Staten-Generaal namelijk in diezelfde periode wel 

ingegaann tegen de opvatting van Willem I dat hij niet verplicht is om opening te geven van het resultaat 

derr koloniale geldmiddelen, en hebben ze hem ertoe gebracht dergelijke opening van zaken wel te 

verschaffen.1""  Dit brengt De Waal tot het volgende standpunt: 

Haddenn de S.G. het uitoefenen der wetgevende magt in de koloniën door den Koning onregtmatig 
geacht,, men zou er eenig spoor van ontmoeten, evenzeer als ten aanzien van de openlegging der 
financiën.financiën. Bezaten de toenmalige S.G. politische kracht genoeg om openlegging der koloniale financi-
ënn te vorderen en te verkrijgen, waarom dan niet genoeg om, zoo zij het uitoefenen der wetgevende 
magtt in de koloniën als eene overtreding der Grw. beschouwden, voor dat gevoelen uit te komen? Er 
bestaatt voor ons in de geschiedenis geene aanleiding om het daarvoor te houden dat de S.G. het 
uitoefenenn dier magt gedoogden tegen hunne overtuiging.116 

Dee Waal erkent dat in de periodes 1830-1840 en 1840-1848 het gevoel in de Tweede Kamer begint 

doorr te breken dat de woorden 'opperbestuur bij uitsluiting' niets anders betekenen dan de gewone 

bestuursmacht,, zodat de Staten-Generaal deel uitmaken van de wetgevende macht voor de koloniën. Dit 

gevoell  leeft echter slechts bij een kleine minderheid. Het verlangen naar deelname aan het vaststellen 

vann regelgeving voor Nederlands-Indië bestaat pas vanaf maart 1848 bij een grote meerderheid van de 

Staten-Generaall  en zal resulteren in de grondwetsherziening van 1848 (waarover meer in het volgende 

hoofdstuk).117 7 

Ookk zuivere redenering toont volgens De Waal de tekortkomingen van de theorie-Van Hogen-

dorp/Thorbecke.. Ten eerste deugt Thorbeckes beroep op artikel 105 Gw 1815 (106 Gw 1840) niet. De 

vraagg is namelijk of de Grondwet bepaalt dat de zaken der koloniën nader geregeld moeten worden bij 

dee wet. Artikel 105 Gw 1815 

heeftt op de vraag geen invloed hoegenaamd. Het beschrijft, wie de wetgevende magt uitoefenen; 
geenszins,, omtrent welke zaken eene wet vereischt wordt. Dit laatste alleen hebben wij, omtrent het 
onderwerpp van art. 60 [Gw 1815] te zoeken.118 

Artikell  60 Gw 1815 staat in de afdeling 'Van de magt des Konings' (56-70 Gw 1815). Sommige van de 

artikelenn in deze afdeling perken de macht van de Koning in door mededeling aan de Staten-Generaal 

tee eisen (57 en 58 Gw 1815), andere doen dit door een regeling bij de wet te eisen (61, 64 Gw 1815). 

Zo'nn inperking is in artikel 60 Gw 1815 niet te vinden. Bovendien wordt ook nergens anders in de 

Grondwett omtrent het onderwerp van artikel 60 Gw 1815 regeling bij de wet vereist. Dit brengt De 

Waall  tot de volgende conclusie over dit artikel: 

Hett is derhalve volgens de Grw. met dit onderdeel der koninklijke magt gelegen als b.v. (...) met het 
onderdeell  betreffende het bestuur der buitenlandsche betrekkingen (art. 56). Gelijk de Koning (...) aan 
dee buitenlandsche betrekkingen de rigting geeft die hem goed voorkomt, zonder dat eene speciale wet 

1155 Zie De Meij (2003a), p. 172-5 hierover. 
1166 De Waal (1860-1861), deel I, p. 31-2. 
,1TT Zie De Waal (1860-1861), deel n, p. 14-5 en deel ffi,  p. 2. 
"  De Waal (1860-1861), deel I, p. 33. 
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hemm daarin regelen stelle (...); zoo oefent hij het opperbestuur in de koloniën uit zonder dat ene 
specialespeciale wet de regelen daarvan bepak (...). Met andere woorden: de Grondwet van 1815 kent den 
Koningg in de koloniën toe de volstrekte oppermagt (...). "* 

Tenn tweede toont de inhoud van oudere Grondwetten de onjuistheid van de interpretatie-Van Hogen-

dorp/Thorbecke.. De artikelen 231, 246, 249 en 250 Sr 1798, 48 Sr 1801 en 12 Con 1806 gaven de 

volksvertegenwoordigingg een aandeel in het opstellen van regelgeving voor de koloniën.120 Een verge-

lijkbaree bepaling is in de Grondwetten van 1814 en 1815 niet terug te vinden: 

Hett weglaten uit de Grw. van 1814 der bepaling van de vorige staatsregelingen, welke der Natie een 
aandeell  in de koloniale wetgeving voorbehield, kan kwalijk anders als eene wijziging worden aang-
emerkt.. Wat verhinderde, indien men geene wijziging wilde, in 1814 de vorige bepaling over te 
nemen?12' ' 

Tott slot wijst De Waal nog op Van Hogendorps antwoord op Dotrenge's vraag of onder het opperbe-

stuurr van de Koning ook wetgevende bevoegdheden vallen. Dit antwoord, dat erop neerkomt dat de 

Koningg als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden voor de koloniën zijn toegekend, is volgens 

Dee Waal 'te bepaald om door redenering vernietigd te worden' en 'past tevens geheel bij het begrip, dat 

menn in 1814 wijziging van den vorigen toestand begeerde'.122 

Inn de jaren tachtig van de negentiende eeuw verschijnen er twee gezaghebbende commentaren op de 

Grondwett van 1848. Bij hun bespreking van de koloniale artikelen van die Grondwet, komen ze ook te 

sprekenn over de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' in eerdere Grondwetten. Het oudste 

commentaar,, dat van Heemskerk Azn., is zeer kort over de kwestie. Volgens Heemskerk gold het 'vóór 

18488 (...) als een eisch der Grondwet, dat het bestuur en de wetgeving van de koloniën en overzeesche 

bezittingenn uitsluitend bij koninklijke besluiten werden geregeld'.123 De interpretatie-Van Hogen-

dorp/Thorbeckee vindt hier dus geen genade. 

Hett andere commentaar, dat van Buijs, is iets uitgebreider over de kwestie. De ideeën van Thorbec-

kee worden kort weergegeven, en vervolgens bekritiseerd. Buijs stelt dat Thorbecke de term 'opperbe-

stuur'' in artikel 60 Gw 1815 te technisch-juridisch benadert: 

Zekerr besturen is geen wetgeven, maar ging het aan eene Grondwet, geschreven in een tijd toen men 
zichh om den strengen technischen zin der woorden vrij wat minder bekreunde dan sedert en die zich 
doorr niets zoo zeer dan door de slordigheid van hare redactie onderscheidde, dus op een enkel woord 

1199 De Waal (1860-1861), deel I, p. 33-4. Mijn cursivering. 
'200 In het vorige hoofdstuk is gesteld dat de Staatsregeling van 1801 onduidelijk is over de rol van de wetge-

vendee macht bij het vaststellen van regelgeving voor Oost-Indtë. De Waal is in deze een andere mening toege-
daan. . 

1211 De Waal (1860-1861), deel I, p. 34. 
1222 De Waal (1860-1861), deel I, p. 34. 
1233 Heemskerk, deel I, p. 68. 
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tee vatten?124 

Daarnaastt klopt Thorbeckes interpretatie van 'bij uitsluiting' niet. Volgens Thorbecke sluit deze 

uitdrukkingg uit dat het bestuur over de koloniën aan een handelscompagnie zal worden overgedragen. 

Hiertoee beroept hij zich op de betekenis van die term in artikel 36 Con 1806. Maar, zo stelt Buijs: 

Indienn de woorden 'bij uitsluiting' niet dienden om aan de Staten-Generaal elk aandeel in de regeering 
overr de koloniën te ontzeggen, dan bleven zij in elk geval onverklaard, want om de wederoprichting 
vann de oude Compagniën als geheel zelfstandige corporatiën onmogelijk te maken, waren zij in elk 
gevall  overbodig. Om dat doel te bereiken, was het genoeg dat de Koning het opperbestuur werd 
toegekend,, een bestuur dat op zich zelf reeds het bestaan van zulke zelfstandige corporatiën buiten 
sluit.125 5 

Enn zelfs als Thorbeckes interpretatie van 'bij uitsluiting' wel zou kloppen, dan nog ziet hij twee 

essentiëlee zaken over het hoofd. In de eerste plaats bevatten de Grondwetten van 1814 en 1815 geen 

artikell  zoals artikel 12 Con 1806, dat gaat over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniën.. In de tweede plaats is artikel 105 Gw 1815, net als vrijwel de hele Grondwet van 1815, niet 

vann toepassing op de koloniën. Buijs merkt er het volgende over op: 

Aangenomenn echter, dat de interpretatie door Mr. Thorbecke aan de Grondwet van 1806 gegeven de 
juistee ware, dan nog ging het niet aan te beweren, dat men in 1814 en 1815 hetzelfde wilde uitdrukken 
alss toen. Immers waarom anders weggelaten (...) artikel 12 [Con 1806], gewagende van bijzondere 
wetten,, welke de regeering van de koloniën regelen zouden? De Koloniën staan in 1815 geheel buiten 
dee constitutie: geen van hare bepalingen, ook niet die van de wetgevende macht, mogen op deze 
bezittingenn worden toegepast, voor zoover zij zelve het niet uitdrukkelijk gebiedt. 

Tenn slotte is er Van Hogendorps opmerking in de grondwetscommissie van 1815, volgens welke de 

wetgevendee macht voor de koloniën bij de Koning berust. Voor Buijs is dit het doorslaggevende 

argumentt voor de juistheid van de opvatting dat de Grondwet van 1815 alleen de Koning regelgevende 

bevoegdhedenn voor de koloniën toekent.127 

Samenvattendd kan worden gesteld dat volgens de interpretatie-De Waal/Buijs het opperbestuur over 

Nederlands-Indiëë van de Koning met zich meebrengt dat de Koning de hoogste bestuurlijke bevoegdhe-

denn over dit gebied bezit en dat de Koning als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn heeft. Deze interpretatie rust op een aantal pijlers. De Waal komt met een beroep op de 

praktijkk van de regelgeving voor de koloniën vanaf 1815. Buijs wijst erop dat een al te technische 

benaderingg van de bepalingen van de Grondwet van 1815 met de eigenaardigheden van die Grondwet 

geenn rekening houdt. Beiden wijzen op Van Hogendorps in de grondwetscommissie van 1815 gegeven 

interpretatiee van artikel 36 Gw 1814. Beiden ook behandelen, en dit in reactie op Thorbecke, de relatie 

1244 Buijs, deel I, p. 229. Op diezelfde pagina wijst Buijs erop dat de Franse tekst van de Grondwet een ruimere 
uitdrukkingg gebruikt: 'la direction suprème des Colonies'. 

1255 Buijs, deel I, p. 229. 
1266 Buijs, deel I,p. 229. 
1277 Zie Buijs, deel I, p. 229-30. 
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vann artikel 60 Gw 1815 tot oudere grondwetten en tot artikel 105 Gw 1815, een relatie die volgens hen 

toontt  dat onder  opperbestuur  ook regelgeving valt. 

Hiermeee zijn de twee basisposities weergegeven over  de betekenis van 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' 

voorr  de koloniën: de interpretatie-Van Hogendorp/Thorbecke, die stelt dat zowel de wetgevende macht 

alss de Koning regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën hebben, en de interpretatie-De Waal/Buijs, 

diee stelt dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën heeft. In latere literatuur 

overr  de kwestie worden geen nieuwe gezichtspunten of argumenten aangedragen, maar  wordt vri j 

algemeenn de tweede interpretati e gevolgd. 

Datt  blijk t allereerst uit enkele handboeken over  Nederlands-Indisch staatsrecht. Een schrijver  als 

Kleintje ss stelt zonder  nadere motivering dat in de Grondwetten van 1814 en 1815 onder  opperbestuur 

óókk de wetgevende macht valt te verstaan.'28 De Louter  stelt dat door  artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 

Gww 1815 'niet alleen het bestuur  van andere autoriteiten [werd] uitgesloten, maar  bij  het stilzwijgen der 

Grondwett  tevens alle aanleiding voor  de Staten-Generaal [werd] ontnomen om zich met koloniale 

zakenn te bemoeien'.129 Ook wijst hij  op Van Hogendorps antwoord op Dotrenges vraag en stelt hij  dat 

Vann Hogendorps latere opvatting, overgenomen door  Thorbecke, strijd t 'tegen de bedoeling van den 

grondwetgeverr  en den geest der  Grondwet'.130 Nederburgh wijst op de tot 1848 heersende praktijk , 

waarbijj  aan artikel 60 Gw 1815 'altij d dezelfde beteekenis [is] toegekend, namelijk dat de Koning 

zoowell  de wetgevingsbevoegdheid als de uitvoerende macht bezat over  de koloniën, met uitsluitin g van 

allee andere overheidslichamen of-personen'.131 Daarnaast, zo stelt Nederburgh, is artikel 105 Gw 1815 

niett  van toepassing op de koloniën, door  de term 'bi j  uitsluiting*  in artikel 60 Gw 1815.132 

Ookk in handboeken over  het Nederlandse staatsrecht worden enkele opmerkingen aan de kwestie 

gewijd.. Kranenburg stelt dat Thorbecke juridisch-dogmatisch sterk staat bij  zijn opvatting van de 

natuurlijk ee betekenis van 'opperbestuur'. Ook in historisch-juridisch opzicht, bij  zijn verklarin g van de 

uitdrukkin gg 'bi j  uitsluiting ' staat Thorbecke sterk. Het grote probleem is echter  dat zijn opvattingen 

strijdi gg zijn met de bedoeling van de ontwerpers van de Grondwet zoals die is gebleken uit Van 

Hogendorpss opmerking in de grondwetscommissie. De opvatting waarbij  'opperbestuur' ook alle 

regelgevendee bevoegdheden omvat, en die tijdens het bewind van Willem I onder  meer  door  de 

regeringg werd aangehangen, kwam daarentegen met die bedoeling overeen.133 Oud wijst erop dat in de 

lMM  Zie Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 17-8. 
1299 De Louter  (1914), p. 77. 
1300 De Louter  (1914), p. 80 en p. 81. 
1311.A.. Nederburgh (1923), p. 126. 
1322 Zie LA. Nederburgh (1923), p. 127. 
1333 Zie Kranenburg (1928-1930), tweede deel, p. 151-2. 
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praktijkk tot 1848 opperbestuur zo is opgevat, 'dat onder bestuur hier ook de wetgeving is begrepen'.134 

Vann der Pot-Donner is het meest uitgesproken: de term opperbestuur in artikel 60 Gw 1815 is 'te 

verstaann in de zin van regering, welke mede de wetgeving omvatte'.131 

Uitt de weergave van de opinies in latere literatuur zal duidelijk zijn geworden, dat de opvattingen van 

Vann Hogendorp en van Thorbecke maar weinig medestanders hebben gevonden. Vrij algemeen wordt 

dann ook aangenomen dat het opperbestuur van de Koning tot 1848 zowel bestuurlijke als regelgevende 

bevoegdhedenn omvat136 Hoewel de discussie dus beslist lijkt , zijn enkele evaluerende opmerkingen ter 

afsluitingg van de behandeling van deze kwestie misschien toch op hun plaats. 

Zoalss hiervoor aangegeven stelt Kranenburg dat Thorbecke historisch-juridisch sterk staat bij zijn 

verklaringg van 'bij uitsluiting', en juridisch-dogmatisch sterk staat bij zijn opvatting van de natuurlijke 

betekeniss van 'opperbestuur'. Wat betreft het historisch-juridische aspect kunnen bij de kracht van 

Thorbeckess argumenten wel vraagtekens worden gezet, ten gunste van de opvatting van De Waal en 

Buijs.. Thorbeckes behandeling van de betekenis van de woorden 'bij uitsluiting' in artikel 59 Gw 1840 

heeftt namelijk niet alleen voor dat artikel consequenties. Hij lijk t te beweren dat artikel 36 Con 1806 en 

artikell  36 Gw 1814, artikel 60 Gw 1815 en artikel 59, eerste alinea Gw 1840, op hetzelfde neerkomen: 

dee Koning heeft, met uitsluiting van handelscompagnieën of Aziatische Raden, de hoogste bestuurlijke 

bevoegdheden. . 

Kijkendd naar oudere Grondwetten, wijzen De Waal en Buijs er echter met reden op dat de Grond-

wettenn van 1814 en 1815 wel een met artikel 36 Con 1806 qua formulering enigszins vergelijkbaar 

artikell  bevatten, maar geen met artikel 12 Con 1806 qua formulering vergelijkbaar artikel. Dit laatste 

artikell  gaat nu juist specifiek over de regelgevende bevoegdheden voor de koloniën. Uit dit feit zou 

afgeleidd kunnen worden, dat de in de Constitutie van 1806 vastgestelde verdeling van regelgevende en 

bestuurlijkee bevoegdheden voor de koloniën niet zonder meer in de Grondwetten van 1814 en 1815 is 

overgenomen.. En daaruit kan weer worden afgeleid dat de betekenis van opperbestuur 'bij uitsluiting' 

inn artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met de 

betekeniss van innerlijke regering 'bij uitsluiting' van artikel 36 Con 1806. 

Opp juridisch-dogmatisch terrein moet worden toegegeven dat het inderdaad, zoals Thorbecke stelt, 

vreemdd is om onder opperbestuur ook het vaststellen van regelgeving te verstaan. De argumenten die 

Dee Waal en Buijs daartegenover stellen, zijn voor een deel niet theoretisch, maar aan de praktijk 

1344 Oud (1967,1970), deel I, p. 12. 
1355 Van der Pot-Donner, p. 819. 
1366 Natuurlijk is niet alle latere literatuur die een standpunt over deze kwestie inneemt aan de orde gekomen. 

Ziee bijvoorbeeld De Neef; p. 5-9 voor een verdediging van het standpunt van De Waal en Buijs, en Bordewijk, p. 
244 en 307-11 voor een verdediging van het standpunt van Van Hogendorp en Thorbecke. Aan de basisargumen-
tatiee van beide posities voegen deze schrijvers echter niets toe. 
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ontleend.. Ze wijzen op Van Hogendorps opvatting ten tijd e van de vergaderingen van de grondwets-

commissiee van 1815, en op de praktij k van regelgeving voor  de koloniën onder  de Grondwet van 1815. 

Voorall  dat laatste argument lijk t echter  behoorlijk sterk. Dat de ontwerpers van de Grondwet bepaalde 

opvattingenn hadden over  de betekenis van bepaalde termen in de Grondwet, zegt op zich niet zoveel. 

Datt  de gebruikers van de Grondwet, de Koning en de Staten-Generaal, allemaal en gedurende een lange 

periodee onder  opperbestuur  over  de koloniën ook het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën 

hebbenn willen begrijpen, wijst op een fundamentele consensus over  dit zeer  belangrijke punt, en spreekt 

sterkk vóór  de juistheid van de interpretatie-De Waal/Buijs. 

Dee discussies over  de koloniën in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in de periode 1815-

18400 tonen deze fundamentele consensus duidelijk aan. Weliswaar  wordt er  vanaf 1818 in de Tweede 

Kamerr  aangedrongen op grotere openheid van de regering op het terrein van de koloniale financiën,137 

maarr  de uitsluitende regelgevende bevoegdheid van de Koning voor  de koloniën wordt niet betwijfeld. 

Ditt  blijk t zeer  duidelijk in 1825, als namens de Koning een wetsvoorstel bij  de Tweede Kamer wordt 

ingediendd tot waarborg van een lening ten behoeve van Nederlands-Indië.138 Bij  de behandeling van het 

voorstell  in de afdelingen van de Tweede Kamer wordt van verschillende kanten opgemerkt dat de 

Staten-Generaall  zich niet mogen bemoeien met een dergelijke kwestie en dat het aannemen van een wet 

daaropp een inbreuk zou zijn op het uitsluitend opperbestuur  van de Koning. Zo meent de zevende 

afdeling g 

que,, Ie Roi étant par  Tart. 60 de la loi fondamentale invest! exclusivement de la direction suprème des 
coloniess et des possessions dans les autres parties du monde, Ie projet du loi, tel qu'il est présenté 
actuellement,, est contraire è la constitution.139 

Vann regeringszijde wordt op de bedenkingen geantwoord 

datt  de Koning, zonder  gemeen overleg met de S.G. de noodige maatregelen tot voorziening in de 
geldelijkee behoeften van de overzeesche bezittingen zou kunnen nemen; maar  zulks kan den Koning 
niett  verhinderen, om, zulks noodig of wenschelijk achtende, zulk een gemeen overleg in te roepen.140 

Bovendienn komen de opbrengsten van de koloniën ten bate van het rijk , dat dan ook een onmiddellijk 

belangg heeft bij  de koloniën. Volgens de regering heeft het rijk  daarom de verplichting om in de 

tijdelijk ee behoeften van de koloniën tegemoet te komen. De conclusie moet dan ook zijn dat wanneer 

dee Koning de nodige voorzieningen met gemeen overleg van de Staten-Generaal wil nemen, hij 

overeenkomstigg de geest van de Grondwet handelt141 

Hoewell  tijdens de openbare beraadslagingen over  het wetsontwerp enkele leden nog bedenkingen 

Ziee De Waal (1860-1861), deel I, p. 39-40 en 57-8 voor  het in 1818 geuite verlangen. 
Ziee De Meij  (2003a), p. 172-5 over  dit wetsvoorstel. 
Dee Waal (1860-1861), deel I, p. 175; zie ook p. 168 en 174 en deel II , p. 291. 
Dee Waal (1860-1861), deel I, p. 177. 
Ziee De Waal (1860-1861), deel I, p. 177-8. 
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hebben,, wordt het ontwerp toch met 72 stemmen tegen zes aangenomen. Bij  de redevoeringen over  het 

ontwerpp stellen verschillende leden van de Tweede Kamer dat de Staten-Generaal het recht en de plicht 

hebbenn zich te bemoeien met de geldelijke belangen en behoeften van de koloniën. Ze zijn echter  ook 

vann mening dat artikel 60 Gw 1815 de Staten-Generaal van het maken van regelgeving voor  de koloni-

ënn uitsluit . Tekenend is in deze een redevoering van het kamerlid Beelaerts van Blokland.142 Over  het 

opperbestuurr  bij  uitsluitin g van artikel 60 Gw 1815 merkt hij  op dat het bij  de Koning berust en dat 

geenee andere magt (...) bevoegdheid [heeft] om zich in dat opperbestuur  te mengen; en de wetten of 
anderee verordeningen des Konings hebben in de koloniën dezelfde kracht van wet, als hier  te lande de 
wetten,, door  den Koning met gemeen overleg der  S.G. uitgevaardigd (...). Ziedaar  den eenvoudigen 
zinn van dit artikel.143 

Inn later  jaren is het niet anders. Er  is regelmatig kritie k vanuit de Tweede Kamer over  het gebrek aan 

openheidd op het terrein van de koloniale financiën, maar  aan de opvatting dat in Nederland alleen de 

Konin gg regelgeving voor  de koloniën opstelt tornt de Kamer niet. Tijdens de openbare beraadslagingen 

overr  de begroting van 1834 zegt het kamerlid Luzac, die in later  jaren overigens een heel ander  stand-

puntt  zal gaan uitdragen: 

Niemandd zal betwisten dat de Koning, bij  uitsluiting , heeft het opperbestuur  over  de volkplantingen en 
bezittingenn van het Rijk in andere werelddeelen; niemand zal betwijfelen, dat hij  daar  de uitvoerende 
enn wetgevende magt in zich vereenigt (...).I44 

Bi jj  de bespreking in de afdelingen van de begroting van 1836 erkent de derde afdeling dat artikel 60 

Gww 1815 de Koning het uitsluitend opperbestuur  over  de koloniën geeft, 'en verre is het van haar  zich 

daarmedee in het geringste deel te willen inmengen'.14S Bij  de openbare beraadslagingen over  de 

begrotingg van 1836 stelt opnieuw Luzac dat artikel 60 Gw 1815 betekent dat de Koning de koloniën 

beheert t 

naarr  zijn welgevallen,, zoodanig als hij  vermeent zulks ten besten nutte des lands noodig te zijn; dat hij 
tenn opzigte van dit beheer  alle andere magten en kollegièn in den staat uitsluit , van dezen noch raad 
nochh toestemming behoeft.146 

Pass in december  1839, bij  de behandeling van een ontwerp-leningswet van Van den Bosch tot het 

aangaann van een lening ten laste van Nederlands-Indië van 56 miljoen,147 is ook een andere opvatting te 

horen.. Bij  de openbare behandeling zijn er  nog steeds kamerleden die niets willen afdingen op het 

1422 G. Beelaerts van Blokland (1772-1844) is onder  andere lid van de Tweede Kamer (1823-1841) en lid van 
dee Raad van State (1841-1844) geweest. 

1433 De Waal (1860-1861), deel I, p. 283; zie ook p. 210 en 277. 
1444 De Waal (1860-1861), deel II , p. 27. L.C. Luzac (1786-1861) is lid van de Tweede Kamer (1828-1848) 

enn als zodanig 'sedert 1830 het hoofd der  vooruitstrevende leden' (Molhuysen, deel IX , kolom 628). Hij  is een 
vann de Negenmannen (zie paragraaf 3.5.3) en een van de leden van de grondwetscommissie van maart 1848. In 
18488 is hij  korte tij d minister  van binnenlandse zaken en van hervormde en andere erediensten. 

1455 De Waal (1860-1861), deel II , p. 40. Zie p. 46 voor  een soortgelijke opmerking van de vijfd e afdeling. 
1466 De Waal (1860-1861), deel II , p. 67. 
1477 Zie De Meij  (2003a), p. 179-81 over  dit wetsontwerp. 
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uitsluitendd opperbestuur  van de Koning, maar  het kamerlid Schimmeipenninck van der  Oye van de Poll 

meent,, misschien onder  invloed van de eerste druk van Thorbeckes Aanteekening, dat er  naar  aanlei-

dingg van artikel 60 Gw 1815 'verschil over  de vraag der  wetgeving in de koloniën [kan] ontstaan'.14* 

Tott  een verandering in de interpretati e van 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' bij  de regering en de meerder-

heidd van de Tweede Kamer zal deze opmerking echter  niet leiden. Het is in de komende jaren, tot 1848, 

slechtss een minderheid in de Kamer die een andere opvatting over  het vaststellen van regelgeving voor 

dee koloniën zal aanhangen.149 

Doorr  dit alles lijk t de interpretatie-De Waal/Buijs van artikel 60 Gw 1815 te prefereren boven de 

interpretatie-Vann Hogendorp/Thorbecke. Voor  wie problemen heeft met de eerste interpretati e door  de 

betekeniss die erin wordt gegeven aan de term 'opperbestuur' is er  nog een andere mogelijkheid om de 

regelgevendee bevoegdheden van de Koning voor  de koloniën in de periode 1816-1848 te verklaren. 

Zoalss hiervoor  aangegeven meent Thorbecke dat artikel 105 Gw 1815, dat bepaalt dat de wetgevende 

machtt  gezamenlijk door  de Koning en de Staten-Generaal wordt uitgeoefend, voor  alle onderwerpen 

vann regelgeving die niet uitdrukkelij k aan de Koning alleen zijn opgedragen de wetgevende macht als 

regelgeverr  aanwijst. De regelgevende bevoegdheden van de Koning zijn in deze opvatting met andere 

woordenn beperkt tot die onderwerpen die met zoveel woorden in de Grondwet van 1815 aan de Koning 

zijnn opgedragen. Het ligt echter  meer  voor  de hand om dit artikel in navolging van De Waal zo te 

interpreterenn dat het bepaalt wie een wet in formele zin maakt, en niet welke onderwerpen bij  een wet 

inn formele zin geregeld moeten worden. 

Inn het algemeen kan over  deze kwestie het volgende worden gezegd.150 In de Grondwetten van 1814, 

18155 en 1840 is duidelijk dat naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht bevoegd is om 

algemenee regels te maken. Wat echter  niet duidelijk wordt in die Grondwetten, is de afbakening tussen 

dee regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht en de regelgevende bevoegdheden van de 

uitvoerendee macht. Weliswaar  bevatten de Grondwetten naast bepalingen waarin aan de wetgevende 

machtt  zaken ter regeling worden opgedragen, bepalingen waarin aan de uitvoerende macht zaken ter 

regelingg worden opgedragen, maar  daarmee zijn de onderwerpen waarvoor  regeling vereist kan zijn niet 

uitgeput.. De Grondwetten zeggen niets over  de overige onderwerpen, ze laten in het midden wie die 

onderwerpenn regelt. 

,4**  De Waal (1860-1861), deel II , p. 309. Schimmeipenninck van der  Oye van de Poll lijk t overigens geen 
voorstanderr  van Thorbeckes opvattingen, zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 139. W.A. baron Schimmeipen-
ninckk van der  Oye van de Poll (1800-1872) is onder  meer  lid van de Tweede Kamer (1831-1841; 1853-1860), 
ministerr  van binnenlandse zaken (1841-1846) en lid van de Eerste Kamer (1846-1847; 1860-1872). 

1499 Zie paragraaf 3.5 voor  een weergave van de opvattingen in de Tweede Kamer over  'opperbestuur  bij 
uitsluiting11 in de jaren 1840-1848. 

1500 Het onderstaande sluit aan bij  Oud (1967,1970), deel II , p. 81-101 en 188-220. 
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Gesteldd is daarom wel dat deze Grondwetten geen materieel wetsbegrip, maar  alleen een formeel 

wetsbegripp bevatten.151 Dat betekent dat de Grondwetten aangeven wie wetten in formele zin maken (de 

Koningg en de Staten-Generaal samen), maar  dat ze niet aangeven welke soorten onderwerpen alleen 

maarr  door  de wetgevende macht, de maker  van wetten in formele zin, geregeld mogen worden. Daarom 

iss niet a prior i vast te stellen waar  de grens ligt tussen de regelgevende bevoegdheden van de wetgeven-

dee macht en de regelgevende bevoegdheden van de uitvoerende macht (de Koning). 

Hett  vraagstuk van de competentie van beide machten is daarmee geen juridisch-dogmatisch vraag-

stuk,, maar  een historisch vraagstuk.152 Oud, sprekend over  de Grondwetten van 1814 en 1815, ver-

woordtt  dit als volgt als hij  stelt dat deze Grondwetten op het terrein van wetten in materiële zin 

zichh er  opzettelijk van hebben weerhouden de terreinen af te bakenen waarop de wetgever  in formele 
zinn enerzijds en de Koning [de uitvoerende macht] anderzijds zich zouden hebben te bewegen. Wel 
werdenn bepaalde onderwerpen voor  de een of voor  de ander  gereserveerd, maar  daartussen lag een 
grootgroot niemandsland, waarvan de praktijk zou moeten uitwijzen, wie van beiden zich ervan zou 
meestermeester maken.lï3 

Tijdenss de regeerperiode van Willem I nu had de Koning de neiging zoveel mogelijk zaken aan zich te 

trekken,, zodra de Grondwet hem de mogelijkheid daartoe gaf door  hett  ontbreken van een uitdrukkelijk e 

attributiebepalingg aan de wetgever. Omdat inzake regelgeving voor  de koloniën in de Grondwetten van 

1814,, 1815 en 1840 zo'n uitdrukkelijk e attributiebepaling aan de wetgever  ontbrak, kon de Koning het 

makenn van dergelijke regelgeving aan zich trekken - zeker  toen de Staten-Generaal niet tegenstribbel-

den.. Misschien valt dit te betreuren, alhoewel tijdgenoten er  niet zoveel problemen mee hebben gehad, 

maarr  het is in ieder  geval niet strijdi g met de Grondwetten van 1814,1815 en 1840. 

Kortom,, de regelgevende bevoegdheden van de Koning voor  de koloniën in de periode 1816-1848 

hoevenn niet noodzakelijk afgeleid te worden uit een definitie van 'opperbestuur*  waar  ook het maken 

vann regelgeving onder  valt. Deze bevoegdheden kunnen ook worden afgeleid uit het feit dat de Grond-

wettenn van 1814,1815 en 1840 geen materieel wetsbegrip bevatten, en het maken van regelgeving voor 

dee koloniën niet uitdrukkelij k opdragen aan de wetgevende macht. 

Watt  er  van de verdienste van deze laatste afleiding ook zij , feit blijf t dat de vri j  algemeen aanvaarde 

opvattingg over  de verdeling in Nederland van regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën in de 

periodee 1816-1848 is dat de artikelen 36 Gw 1814 en 60 Gw 1815 bepalen dat de Koning alle regelge-

vendee en bestuurlijk e bevoegdheden heeft voor  de koloniën. Zoals bij  de beschrijving van het stelsel in 

hoofdlijnenn opgemerkt, brengt dit met zich mee dat de Koning zijn bevoegdheden naar  eigen inzicht 

'511 Zie Oud (1967,1970), deel n, p. 96-7. Zie over  de kwestie 'formeel of materieel wetsbegrip in Nederland-
see grondwetten (vanaf 1798)' ook Van der  Pot (1916), p. 81-7; Böhtlingk en Logemaan, p. 39-42 en 46-7; Van 
denn Berg, p. 104-14. 

1522 Zie Oud (1967,1970), deel II , p. 99. 
1533 Oud (1967,1970), deel II , p. 198. Mij n cursivering. 
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kann overdragen en weer tot zich nemen.154 De Koning heeft van de mogelijkheid tot overdracht ruim 

gebruikk gemaakt. In de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 en in bij deze 

Regeringsreglementenn behorende Instructies, die hieronder zullen worden behandeld, zijn aan Neder-

landsee gezagsdragers in Nederlands-Indië regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden overgedragen; en 

inn de praktijk is het overgrote deel van de regelgeving voor Nederlands-Indië vastgesteld door regelge-

verss in Nederlands-Indië zelf. 

3.44 Regeringsreglementen en Instructies voor  het tijdperk  1816-1848 

Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat in de periode 1795-1813 naast een vrij groot aantal Grondwet-

tenn ook een aanzienlijk aantal basisregelingen voor Oost-Indiö en instructies voor gezagsdragers in 

Oost-Indiëë is gemaakt. Voor zover het die basisregelingen en instructies betreft is het onder het bewind 

vann Willem I niet veel anders. In minder dan een kwart eeuw worden vijf Regeringsreglementen 

opgesteld,, vergezeld van een nog groter aantal Instructies. In het onderstaande zal aan al die regelingen 

aandachtt worden besteed, waarbij de nadruk zal liggen op de vijf Regeringsreglementen. 

Sommigee schrijvers zijn vrij negatief over deze reglementen. Volgens Keuchenius hebben ze 'altijd 

weinigg meer dan als instructien voor den Gouverneur-Generaal gegolden9, en zijn ze 'spoedig terzijde 

gelegdd en vergeten'; ook Kleintjes omschrijft ze als 'niet veel meer dan instructien voor den gouv.-

generaaF.1555 In deze optiek, die wordt gedeeld door de Utrechtse hoogleraar De Louter, is pas het 

Regeringsreglementt van 1854, dat niet door de Koning maar door de wetgevende macht is vastgesteld, 

echtt belangrijk en te beschouwen als 'de grondwet van Ned.-Indië'.156 Toch moet het belang van de vijf 

Regeringsreglementenn niet al te zeer onderschat worden. Zo is over het Regeringsreglement van 1818 

opgemerktt dat het model heeft gestaan 'voor de meeste latere Indische staatsregelingen'.157 En tijdens 

dee totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 is veel gesproken over het feit dat deze wet 

quaa vorm en inhoud vrij nauw aansluit bij het Regeringsreglement van 1836.15*  Een nader onderzoek 

vann de vijf Regeringsreglementen is daarom op zijn plaats. 

Hett onderzoek is als volgt ingericht: van elk Regeringsreglement en van de eventuele bijbehorende 

Instructiess wordt de ontstaansgeschiedenis weergegeven. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven 

vann de opvatting over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië die naar voren komt uit het 

Regeringsreglementt en de eventuele bijbehorende Instructies. Daarna zal worden aangegeven wat het 

Regeringsreglementt en eventuele bijbehorende Instructies bepalen over de samenstelling en de regelge-

1544 Zie ook LA. Nederburgh (1923), p. 126-9 en 145-6. 
1555 Keuchenius, deel I, p. IH-IV; Kleintjes (1932-1933), deel L p. 21. 
1566 De Louter (1914), p. 106. 
1177 Fasseur (1995): 'Hoeksteen en struikelblok', p. 143. 
1MM Zie De Louter (1914), p. 102-5, Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18-9 en Vlak, p. 14. 
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vendee bevoegdheden van de Indische regering. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de praktijk 

vann regelgeving zoals die valt af te leiden uit het Staatsblad van Nederlands-Indië. 

Ookk komen specifiekere onderwerpen aan de orde: bij de bespreking van het Regeringsreglement 

vann 1815 zal de positie van de commissaris-generaal in het systeem van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië worden behandeld; bij de bespreking van het Regeringsreglement 

vann 1818 zal het conflict Elout - Van der Capellen worden weergegeven. Dit conflict betreft de verhou-

dingg tussen de minister van koloniën en de gouverneur-generaal in de periode 1816-1848. 

3.4.11 Het Regeringsreglement van 1815» de Instructi e voor  de commissarissen-generaal van 1815 

enn de Instructi e voor  de gouverneur-generaal van 1815 

Bijj  de Conventie van Londen van 13 augustus 1814 krijgt Nederland de koloniën terug die het op 1 

januarii  1803 bezat, maar later aan de Engelsen verloren waren gegaan; een uitzondering wordt gemaakt 

voorr Kaap de Goede Hoop, en de volkplantingen Essequibo, Demerara en Berbice in Guyana.159 Wat 

Nederlandd daardoor aan koloniën terugkrijgt zijn Java, de Molukken, de factorijen in India, Malakka, 

Surinamee en de zes Caraïbische eilanden. Ceylon wordt niet teruggegeven, omdat het op 1 januari 1803 

all  geen Nederlands bezit meer was. 

Bijj  Soeverein Besluit van 1 september 1814 draagt Willem I vervolgens de Raad van koophandel en 

koloniënn - ingesteld op grond van artikel 35 Gw 1814 - op te onderzoeken: 

Ie.. Welke inrigting van het Coloniaal Bestuur der Oost Indische volksplantingen de verkiezelijkste is 
enn door Ons zoude moeten worden gearresteerd. (...) Wij verlangen dat daarbij worden in het oog 
gehoudenn het in 1803 ontworpene charter, de nadoe bepalingen bij gelegenheid der zending van den 
heerr Elout gemaakt, en de belangrijke instellingen gedurende het Bewind van den Heer Daendels tot 
standd gekomen.160 

DitDit  Soeverein Besluit is de eerste stap op weg naar het Regeringsreglement van 1815 en de beide 

Instructies.. Omdat Willem I wil dat de Raad bij zijn onderzoek rekening houdt met het ontwerp-Charter 

vann 1803 en het Regeringsreglement van 1806, ligt het voor de hand dat de toekomstige inrichting van 

hett 'Coloniaal Bestuur' zal lijken op de onder de Bataafse Republiek bestaande inrichting. Er zal met 

anderee woorden een gouverneur-generaal zijn, die samen met raden van Indië bestuurlijke en regelge-

vendee bevoegdheden zal uitoefenen, in aanvulling op en ondergeschikt aan de hoogste bestuurder en 

regelgeverr in Nederland. 

Naa de opdracht van Willem I in ontvangst te hebben genomen, benoemt de Raad op 3 september 

18144 een commissie uit zijn midden. Deze commissie besluit een concept-regeringsreglement op te 

1599 Aldus artikel 1 van de Conventie. Zie Lagemans, deel 1, p. 34-41 voor de Engelse en Franse tekst van de 
Conventie. . 

1400 Platteel, p. 139. Met 'de nadere bepalingen bij gelegenheid der zending van den heer Elout gemaakt', 
wordtt gedoeld op het Regeringsreglement van 1806. 
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stellen.. Dat gekozen wordt voor  een Regeringsreglement en niet voor  een Charter, komt voort uit het 

verlangen n 

meerr  dan het denkbeeld van de laatste benaming schijnt toe te laten, aan U.K.H, voor  te behouden, 
zoodanigee veranderingen in de orde van Regering en het geheel beheer  der  Aziatische bezittingen, bij 
vervolgg van tij d daar  te stellen, als Hoogstdezelve in zijne wijsheid zal mogen oordelen.161 

Opp 9 september  krijg t de commissie van Falck, de minister  van Staat, te horen dat de soevereine vorst 

heeftt  besloten commissarissen-generaal en een gouverneur-generaal te benoemen.162 Deze benoeming 

vindtt  plaats op 22 september  1814. Bij  Soeverein Besluit van die dag benoemt Willem I een 

Commissie-Generaall  die bestaat uit dri e commissarissen-generaal: Elout, Van der  Capellen en Mun-

tinghe.1633 Van der  Capellen wordt tegelijkertij d benoemd tot gouverneur-generaal over  Nederlands-

Indië.. De samenstelling van de Commissie-Generaal wordt later  nog gewijzigd: bij  Soeverein Besluit 

vann 20 november  1814 wordt Muntingh e als commissaris-generaal vervangen door  Buyskes.1" 

Dee precieze verhouding tussen de commissarissen-generaal en de gouverneur-generaal zal later  aan 

dee orde komen. Hier  volstaat het op te merken dat de commissarissen-generaal zijn gemachtigd om in 

naamm van Willem I 'weder  bezit te nemen van Nederlandsen Indië, de opperste magt aldaar  te oefenen, 

enn de regering in alle derzelver  deelen te regelen en in werking te brengen'.,6Ï Na voltooiing van die 

opdrachtt  zal de Commissie-Generaal ophouden te bestaan. Van der  Capellen zal dan als gouverneur-

generaall  blijven optreden, en samen met vier  raden van Indië de regelgevende (en bestuurlijke) be-

voegdhedenn die het Regeringsreglement van 1815 hem toekent volledig gaan uitoefenen. 

Dee commissarissen-generaal die Willem I heeft benoemd nemen daarmee dezelfde positie in als de 

commissarissen-generaall  die door  de VOC en later  door  Schimmelpenninck naar  Indi ë uitgezonden: ze 

zij nn boven de Indische regering, inclusief de gouverneur-generaal, geplaatst en bezitten buitengewone 

bevoegdheden.. Willem I meende kennelijk dat de bijzondere situatie waarin Oost-Indië zich bevond, 

1611 Platteel, p. 147: het advies van 21 oktober  1814 van de Raad van koophandel en koloniën aan Willem I. 
1622 A.R Falck (1777-1843) is tijdens het Koninkrij k Holland commissaris voor  de koloniën en later  secretaris-

generaall  bij  het ministerie voor  marine en koloniën (1808-1810). Vanaf 1813 is hij  minister  van staat (1813-
1818),, minister  voor  onderwijs, nationale nijverheid en koloniën (1818-1824), ambassadeur  te Londen (1824-
1832)) en gezant te Brussel (1839-1843). 

1633 Van Elout en Van der  Capellen zijn al korte levensbeschrijvingen gegeven, respectievelijk in hoofdstuk 2 
enn aan het begin van dit hoofdstuk. H.W. Muntinghe (1777-1829) is tijdens de Bataafse Republiek onder  meer 
tweedee secretaris van de Indische regering (1807-1808), secretaris van Daendels (1808-1809) en president van de 
Hogee Raad van Justitie te Batavia met de rang van extra-ordinair e raad van Indië (1809-1811). Tijdens het Britse 
tussenbewindd is hij  lid van de Raad van Indië onder  Raffles (1811-1816). Van 1816 tot 1819 vervult hij  verschil-
lendee functies in Nederlands-Indië, waaronder  het presidentschap van de Raad van financiën. Hij  is raad van 
Indi ëë van 1819 tot 1822 en in 1825. Zoals dadelijk zal blijken is zijn benoeming tot commissaris-generaal niet 
doorgegaan. . 

1644 A.A. Buyskes (1771-1838) vervult tussen 1783 en 1807 verschillende functies bij  de marine. Tijdens het 
gouvemeur-generaalschapp van Daendels is hij  de tweede man in Indië, met de functie van luitenant-gouverneur-
generaall  (1807-1809). Tussen 1810 en 1813 is hij  schout-bij-nacht bij  de Franse marine. Diezelfde functie 
vervukk hij  van 1814 tot 1827 in Nederlandse dienst. Hij  is commissaris-generaal van 1816 tot 1819. 

1633 SNI1816, nr. 5. Zie ook Oranje, p. 43. 
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meerr vereiste dan het sturen van een gouverneur-generaal alleen. Oost-Indië had vanaf 1811 onder Brits 

bewindd gestaan, en het was niet duidelijk welke gevolgen dit bewind had gehad voor het bestuur aldaar. 

Pass als de overname van Oost-Indië door Nederland definitief was geregeld, onderzocht was welke 

gevolgenn het Britse tussenbewind had gehad, en de inrichting van het bestuur voor Nederlands-Indië 

waswas vastgesteld, kon een gouverneur-generaal het roer in Indië weer in handen nemen. 

Voorr de commissarissen-generaall  en de gouverneur-generaal dienen Instructies te worden opgesteld. 

Dee concept-instructies worden door Elout opgesteld. De al genoemde commissie uit de Raad van 

koophandell  en koloniën en de Raad zelf nemen zijn concepten vrijwel letterlijk over. Elout speelt ook 

eenn grote rol bij het opstellen van het concept-regeringsreglement: de commissie werkt voortdurend 

nauww met hem samen.166 

Opp 14 oktober 1814 gaan het concept-reglement en de concept-instructies, vergezeld van een door 

dee commissie opgesteld advies, naar de Raad van koophandel en koloniën.167 Deze keurt de concepten 

enn het advies op 18 oktober goed, en stuurt alles op 21 oktober 1814 naar Willem I. De soevereine vorst 

stuurtt alle stukken op 25 oktober naar de Raad van State die op 6 december 1814 een advies uitbrengt 

overr het concept-reglement en de concept-instructies, waarin een aanzienlijk aantal wijzigingen in de 

conceptenn wordt voorgesteld.168 

Naa bestudering van het advies van de Raad van State geeft Willem I aan Falck aan welke wijziging-

enn hij op grond van dat advies in het concept-reglement en de concept-instructies aangebracht wenst te 

zien.. Falck brengt de wijzigingen aan, maar omdat Willem I nog niet helemaal tevreden is, stuurt Falck 

opp 21 december 1814 de herziene stukken aan Van Hogendorp met het verzoek deze in overeenstem-

mingg met de nadere wensen van de vorst vast te stellen. Op 28 december bericht Van Hogendorp dat de 

stukkenn klaar zijn. Na een gesprek met de vorst, dat nog tot enkele door Falck aangebrachte nadere 

wijzigingenn leidt, worden bij Soeverein Besluit van 3 januari 1815 het Regeringsreglement van 1815, 

dee Instructie voor de commissarissen-generaal van 1815, en de Instructie voor de gouverneur-generaal 

vann 1815 vastgesteld.169 Het Regeringsreglement en de Instructies zijn noch in het Staatsblad van het 

Koninkrijkk der Nederlanden, noch in het in 1816 ingestelde Staatsblad van Nederlands-Indië gepubli-

ceerd. . 

Alss de drie stukken zijn vastgesteld, lijk t niets het vertrek van de commissarissen-generaal nog in de 

wegg te staan. Napoleons terugkeer naar Frankrijk vanuit Elba en de nasleep daarvan zorgen er echter 

voorr dat de Commissie-Generaal pas op 29 oktober 1815 naar Indië afreist. Elout en Buyskes komen op 

277 april 1816 in Batavia aan, Van der Capellen op 11 mei 1816. De overdracht van Java en Onderho-

Ziee Platteel, p. 77-82. 
Ziee Platteel, p. 147-57 en 189-233 voor respectievelijk de tekst van het advies en van de concepten. 
Ziee Platteel, p. 158-86 voor de tekst van de minuut van het advies van de Raad van State. 
Ziee Platteel, p. 189-232 voor de definitieve redactie van deze stukken. 
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righedenn door  Groot-Brittanni ê aan Nederland vindt vervolgens plaats op 19 augustus 1816, waarmee 

hett  ontstaan van Nederlands-Indië een feit is. 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Hett  al genoemde Soeverein Besluit van 1 september  1814 bepaalde dat bij  het opstellen van een 

concept-regeringsreglementt  het ontwerp-Charter  van 1803 en het Regeringsreglement van 1806 in het 

oogg moesten worden gehouden. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat in beide stukken twee schijn-

baarr  tegenstrijdige uitgangspunten over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië werden 

gecombineerd::  enerzijds was er  een zekere bewogenheid met het lot van de inheemse bevolking, 

anderzijdss werd de gedachte aangehangen dat koloniën geld moesten opbrengen. 

Bijj  het opstellen van het Regeringsreglement van 1815 en van de twee Instructies is deze combinatie 

vann uitgangspunten overgenomen. Een passage uit het advies van de Raad van State van 6 december 

18144 over  het concept-reglement en de concept-instructies maakt dit al enigszins duidelijk . Daar  wordt 

beweerdd dat het de wens, het doel en het belang van Willem I is dat Nederlands-Indië eens zal worden: 

eenn bloeiend, welvarend, rij k en gelukkig land, hetwelk tien dubbeld de producten zal op leveren, die 
menn om niet in deszelfs vorige ongelukkige toestand [de VOC-periode], van het zelve heeft kunnen 
verkrijgen,, en dat ook dan duizenden behoeftens zal hebben, van dewelke deszelfs onbeschaafde 
bewonerss nu zelfs geen denkbeeld hebben (...). 
(...)) Daar  (...) wanneer  bet mogt gelukken aldaar  de menschelijke maatschappij  op enen beteren en 
gelukkigerenn voet te brengen [,] eigendom, beschaving, industrie, welvaart, rijkdom  bij  dezelve te 
doenn plaats vinden [,] alsdan de kosten van bestuur  en toereikende verdediging dier  bezittingen uit 
deszelverr  eigen opbrengsten zullen kunnen worden gevonden niet alleen, maar  nog bovendien aanzien-
lijk ee sommen in de algemene schatkist zullen kunnen worden overgebragt; terwij l boven dat die 
bezittingenn in dien toestand (...) onze scheepvaart, onze handel, onze welvaart zeer  aanmerkelijk 
zullenn kunnen verlevendigen en vermeerderen.170 

Inn deze passage wordt vooral de winst die Nederlands-Indië aan Nederland zal opleveren benadrukt. De 

zorgg voor  het lot van de inheemse bevolking komt meer  zijdelings aan de orde, en dan vooral als middel 

omm een doel te bereiken: zorg voor  het lot van de inlander  zal de winst die Nederlands-Indië aan 

Nederlandd oplevert, alleen maar  vergroten. 

Dee zorg voor  het lot van de inheemse bevolking komt in artikel 11 leg 1815 duidelijker  en op 

zichzelff  staand aan de orde. Dit artikel legt de commissarissen-generaal de volgende plicht op: 

11.. Zij  zullen hun bijzondere aandacht vestigen op al wat strekken kan tot verbetering van het lot van 
denn gemeenen Inlander  en nagaan welke bepalingen ten dezen aanzien reeds bestaande, zouden 
behoorenn te worden behouden, of welke veranderingen zouden behooren daarin gemaakt te worden.171 

Inn zijn advies bij  dit artikel en in het algemeen deel van zijn advies benadrukt de Raad van State dat een 

verbeteringg van het lot van de inheemse bevolking niet mogelijk is bij  het in stand houden van 'de 

PlatteeL,p.. 160-1. 
Platteel,, p. 221. 
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Inlandschee Zeden en gewoonten', zoals het concept-artikel van de Raad van koophandel en koloniën 

bepaalde,, in navolging van het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 1804 en het Regeringsregie-

mentt  van 1806.172 De Raad van State meent dat een dergelijke verbetering alleen bereikbaar  is door 

zoveell  mogelijk te breken met die zeden en gewoonten, die zoals bekend 

weinigg voor  het gelukkig bestaan van een volk geschikt zijn, maar  de kenmerken dragen van bar-
baarschheidd en onderdrukking, en van ene maatschappij  in de kindsheid der  beschaving (...)  De 
R[aad]]  ziet derhalve geen grond om U.K.H. te adviseren om aan H. Deszelfs Commissarissen te 
bevelenn datzij  voor  de voortdurin g van al dat gebrekkige zullen moeten zorgen, maar  zoude vee! eer 
vann oordeel zijn, dat zij  zich een tegengesteld doel ter  bereiking zouden behoren voor  te stellen.173 

Dee Raad van State lijk t hier  een verwestersing van de inheemse samenleving voor  te stellen, zij  het dat 

menn daarbij  'de gewoontens en godsdienst, vooral van een nog dom volk niet moet brusqueren of 

verevolutioneren,, hoe ellendig dezelve dan ook zijn moge'.174 

Anderss dan in het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 1804, het Regeringsreglement van 

18066 en de eerste twee concepten van het Regeringsreglement van 1815, is een met artikel 11 leg 1815 

vergelijkbaarr  artikel in het Regeringsreglement van 1815 niet te vinden.1"  Een reden hiervoor  kan zijn 

datt  het niet meer  nodig werd geacht om een bepaling die al te vinden was in de regeling die er  werkelij k 

toee deed, namelijk de Instructi e voor  de commissarissen-generaal, nog eens op te nemen in een Rege-

ringsreglementt  met een provisorisch karakter.176 

PositiePositie van de commissarissen-generaal 

Niett  de gouverneur-generaal, maar  de commissarissen-generaal oefenen na de bezitsoverdracht op 19 

augustuss 1816 de hoogste macht in Nederlands-Indie*  uit. Artike l 1 leg 1815 bepaalt: 

1.. De opperste magt in Nederlandsch-IndiC berust geheel en onverdeeld in den boezem van 
Commissarissen-Generaal,, zoolang als zij  in functie blijven. Zij  zullen hunne besluiten eens vooral en 
bijj  uitsluitin g opdragen aan den Gouverneur-Generaal. 
Zi jj  vermogen de behandeling van alle zaken, hetzij  loopende of andere, bij  autorisatie op te dragen aan 
denn Gouverneur-Generaal. 
Zijj  vermogen een of meer  Raden van Indie aan te stellen, wanneer  zij  door  den Gouverneur-Generaal 
daartoee worden aangezocht, ten einde denzelven in zijne executieve magt te adsisteren, zonder  hunne 
verderee functien, bij  het Reglement bepaald uit te oefenen voor  dat Commissarissen-generaal hebben 
gedefüngeerd.177 7 

I nn overeenstemming hiermee bepalen de artikelen 1 en 2 Igg 1815: 

1722 Platteel, p. 221. 
1733 Platteel, p. 162. Zie Platteel, p. 170,172 en 181 voor  vergelijkbare opmerkingen in het advies. 
1744 Platteel, p. 162. 
1755 Zie Platteel, p. 204 voor  het met artikel 11 leg 1815 vergelijkbare artikel 49 van de twee concept-rege-

ringsreglementenn van 1815. 
1766 Zie Platteel, p. 118 en Fasseur  (1995): 'De "geest"  van het gouvernement', p. 31-2 voor  andere verklaring-

en. . 

1777 Platteel, p. 219. 
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1.. De Gouverneur-Generaal zal zijne functies als zoodanig en volgens het Reglement aanvaarden 
wanneerr  de Commissarissen-Generaal zullen hebben gedefungeerd. 
Hi jj  zal inmiddels belast zijn met de executie van alle de besluiten der  Commissarissen-Generaal en 
mett  de afdoening van alle zaken hetzij  loopende of anderen, hem bij  autorisatie van de 
Commissarissen-Generaall  opgedragen. 
2.. Indien de Gouverneur-Generaal begeert dat een of meer  van de Raden van Indie worden aangesteld 
vóórr  dat Commissarissen-Generaal hebben gedefungeerd, zoo zal hij  hun de voordracht te dien einde 
doenn en zullen gemelde Raad of Raden als dan worden aangesteld om hem Gouverneur-Generaal in 
zijnn executive magt te assisteeren, doch hunne verdere functies volgens het Reglement niet verder 
uitoefenenn dan nadat Commissarissen-Generaal zullen hebben gedefungeerd.17* 

Dee commissarissen-generaal dienen met andere woorden tijdens hun verblij f in Nederlands-Indië in 

princip ee alle regelgevende bevoegdheden aan zich te houden. De gouverneur-generaal is slechte de 

uitvoerderr  van de besluiten van de commissarissen-generaal. Wel ligt het voor  de hand dat in het kader 

vann uitvoering ('executie') van besluiten van de commissarissen-generaal de gouverneur-generaal meer 

gedetailleerde,, ondergeschikte regels zal kunnen vaststellen. Daarbij  kan de gouverneur-generaal, op 

zij nn uitdrukkelij k verzoek, door  een of meer  raden van Indi e worden geassisteerd. In princip e zullen er 

echterr  geen raden van Indi ë zijn zolang de Commissie-Generaal in functie is.179 

Dezee situatie zal op grond van de artikelen 32 en 33 leg 1815 hoogstens driejaar  duren: 

32.. De Commissaris-Generaal Elout zal drie jaren op Java mogen verblijven of zooveel eer  van daar 
mogenn vertrekken, als Commissarissen-Generaal met eenparige stemmen zullen oordeelen, dat aan het 
oogmerkk hunner  zending is voldaan. 
33.. Met het vertrek van den Commissaris-Generaal Elout uit Indie (...) zal ook in der  personen van den 
Baronn van der  Capellen en den Schout-bij  Nacht Buyskes, de kwaliteit van Commissaris-Generaal 

ISO O 

cesseren. . 

Dee sterke overeenkomst van deze bepalingen met de in 1805 door  Schimmelpenninck genomen 

maatregelenn valt op: ook Schimmelpenninck heeft commissarissen-generaal benoemd voor  een periode 

vann dri e jaar, om in Oost-Indië orde op zaken te stellen. Pas daarna zou een gouverneur-generaal de 

leidingg in handen mogen nemen. 

Tenn slotte hebben de door  de commissarissen-generaal genomen maatregelen een provisorisch 

karakter ,, zo blijk t uit artikel 28 leg 1815: 

28.. Ten einde de gang van het werk niet te vertragen, noch den loop der  verschillende vakken van 
Regering,, Justitie en Handel te stremmen, zullen zij  de door  hen beraamde maatregelen wel dadelijk 
mogenn in werking stellen, doch niet anders dan bij  wege van intermediaire voorziening, en tot dat 
daaropp door  den Souverein zoodanig finaallijk  zal zijn gedisponeerd, als ten beste van 's Lands 
Aziatischee bezittingen zal geoordeeld worden te behooren.1*1 

Dee Koning (Soevereine Vorst) blijf t vanzelfsprekend degene bij  wie de hoogste bestuurlijk e en regelge-

1711 Platteel, p. 229-30. 
1799 Uit SNI1819, nr. 25 blijk t dat er  tijdens het bewind van de commissarissen-generaal geen raden van Indie 

zijnn geweest. 
mm Platteel, p. 227. 
1,11 Platteel, p. 225. 
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vendee bevoegdheden voor de koloniën berusten. De commissarissen zijn aan hem ondergeschikt. Dit 

blijk tt ook uit hun ambtseed die te vinden is in artikel 34 leg 1815 en bepaalt dat de Commissie-Gene-

raall  'de instruction aan Commissarissen-Generaal, en de verdere algemeene en bijzondere bevelen, 

doordoor den Souvereinen Vorst of in zijnen naam gegeven, met alle gehoorzaamheid zal nakomen\m 

Dee ondergeschiktheid ten spijt, menen de Raad van koophandel en koloniën en de Raad van State 

well  dat het door de regelgever in het moederland opgestelde kader voor de Commissie-Generaal niet te 

gedetailleerdd moet zijn. Zo stelt de Raad van State in zijn advies dat wanneer 'de algemeene regelen 

zijnn voorgeschreven, (...) de toepassing dier regelen, naar de laatste gesteldheid, aan de wijsheid van 

Commissarissenn Generaal moet worden overgelatenV83 en delen de leden van de Raad van koophandel 

enn koloniën in hun advies Willem I mee dat ze vooral in de Instructie voor de commissarissen-generaal 

hebbenn geprobeerd 

zoodanigee algemeene en voor alle mogelijke gevallen toepasselijke voorschriften te brengen als ons 
geschiktt zijn voorgekomen al die zwarigheden te prevenieren, welke naar ons inziens onafscheidelijk 
zijnn van het geven van al te bepaalde Instructien op zulke onmeetelijke afstanden, waar niet telkens en 
opp alle punten, soms van dringenden aard 's Vorsten wil kan worden gevraagd (...) en waar veel 
tusschengekomenn omstandigheden de situatie van zaken tusschen het moment van het alhier arresteren 
derr zoodanige Instructien, en het ogenblik dat die op de plaats zelve moeten worden in werking 
gebrachtt geheel en al hebben kunnen veranderen. Alles toch komt aan op de talenten, den goeden wil, 
enn de gepaste voorzigtigheid door ernst gerugsteund van hen die in de benoeming tot C.C.G.G. (...) 
vereerdd zijn, en dat zij van overigens de nodige ruimte hebben om U.K.H, vaderlijke en wijze bedoe-
lingenn in het Reglement op het beleid der Regering gemanifesteerd, op de beste en zekerste wijze te 
kunnenn realiseeren.184 

Dee commissarissen-generaal moet ruimte worden gelaten, om dezelfde reden als in de VOC-periode: de 

grotee afstand tussen Nederland en Indie maakt een adequaat en tijdig reageren vanuit Nederland op 

ontwikkelingenn in Nederlands-Indië vrijwel onmogelijk, en maakt voor veel zaken regeerorganen in 

Nederlands-Indiëë de eerst aangewezen regelgever (en bestuurder). De hoofdlijnen kunnen in Nederland 

wordenn vastgesteld, de nadere uitwerking moet aan organen in Nederlands-Indië worden overgelaten. 

Watt die ruimte inhoudt wordt uit enkele voorbeelden duidelijk. Het al genoemde artikel 11 leg 1815 

bepaaltt dat de commissarissen-generaal hun aandacht moeten vestigen op de verbetering van het lot van 

dee inheemse bevolking, maar bepaalt niet welke maatregelen genomen moeten worden om dat lot te 

verbeteren.. Artikel 16 leg 1815 draagt de commissarissen-generaal het volgende op: 

16.. Zij zullen de plaatselijke wetten van Indie, bekend onder den naam van Nieuwe Statuten van 
Batavia,, revideren, en daarin zoodanige veranderingen vaststellen, als zij, na behoorlijk onderzoek, 
raadzaamm zullen oordeelen.185 

,KK Platteel, p. 228, mijn cursivering. Zie ook Kiers, p. 62; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 199; en Logemann 
(1934),, p. 11-3. 

mm Platteel, p. 171. 
1844 Platteel, p. 157. 
1855 Platteel p. 222. 
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Vanuitt  Nederland wordt de opdracht gegeven om de plaatselijke wetten - waarbij  opvalt dat niet wordt 

gesprokenn over  de Statuten van Batavia, maar  over  de Nieuwe Statuten van Batavia - te wijzigen, maar 

wordtt  niet aangegeven hoe de veranderingen er  precies uit zullen moeten zien.186 De artikelen 5 en 14 

legg 1815 ten slotte dragen de commissarissen-generaal op instructies vast te stellen voor  verschillende 

bestuurlijk ee en justitiël e organen, zonder  daarbij  inhoudelijk e voorschriften te geven. 

BetekenisBetekenis van het Regeringsreglement van 1815 

Dee benoeming van commissarissen-generaal heeft gevolgen voor  het Regeringsreglement van 1815. 

Tenn eerste kan dit reglement gedurende het bewind van de commissarissen-generaal niet in werking 

treden.. Zoals zal blijken , stelt het reglement namelijk dat de gouverneur-generaal en de raden van Indiè* 

regelgevendee bevoegdheden voor  Nederlands-Indté hebben. Dit is in strij d met artikel 1 leg 1815, dat 

bepaaltt  dat de regelgevende bevoegdheden bij  de commissarissen-generaal berusten, en de gouverneur-

generaall  alleen aan 'executie' mag doen.187 

Tenn tweede heeft de bijzondere situatie in Indi ê die Willem I ertoe gebracht heeft commissarissen-

generaall  te benoemen, ook gevolgen voor  een eventueel latere inwerkingtredin g van het Regeringsre-

glementt  van 1815. Artike l 25 leg 1815 toont dit: 

25.. Zij  zullen in het algemeen tot leidraad hunner  werkzaamheden nemen het Algemeen Reglement = 
hett  Regeringsreglement], daarbij  steeds in het oog houdende den werkelijken toestand en de behoefte 
derr  Indische bezittingen, en acht gevende op de verschillende belangrijke oogpunten uit welke het 
gewigtigee stuk der  Indische bezittingen, regering en handel, bij  vroegere en latere staatsstukken en 
rapportenn is beschouwd geworden, en welke alle te dien einde aan hen tot hunne informati e en narigt 
zullenn worden ter  hand gesteld. 
Enn daar, bij  het maken van voorschreven Reglement, niet met genoegzame juistheid bekend geweest is 
nochh heeft kunnen zijn, in welken staat zich de bezittingen bevinden, zullen alle inrigtingen omtrent de 
minderee RegeringskoUegifin en het Justitiewezen, mitsgaders omtrent den landbouw, handel en 
scheepvaart,, of trapsgewijs ingevoerd, of zelfs gewijzigd worden naar  den toestand, waarin 
Commissarissen-Generaall  dezelve, bij  de overneming uit handen van het Engelsen bestuur, zullen 
aantreffen.188 8 

Ditt  artikel toont dat het voor  Willem I niet zeker  is geweest dat het Regeringsreglement ook werkelij k 

ingevoerdd zou worden. Het moest de commissarissen-generaal tot leidraad dienen, en erin gegeven 

regelingenn voor  een veelheid van onderwerpen mochten door  hen gewijzigd worden, afhankelijk van de 

inn Nederlands-Indië aangetroffen toestand. Uiteindelij k hebben de commissarissen-generaal besloten 

1866 Aan deze opdracht hebben de commissarissen-generaal geen gevolg gegeven. Blijkens Elout, p. 20 achtten 
zijj  het raadzamer 'af te wachten welke wetten betreffende het regt en de regterlijk e bedeeling in het Vaderland 
zoudenn worden daargesteld'. 

1877 Blijkens Platteel, p. 103-5 en 176-80 had de Raad van State in zijn advies van 6 december  1814 over  het 
concept-reglementt  en de concept-instructies al gewezen op de risico's van het tegelijk laten optreden van twee 
organenn met regelgevende bevoegdheid, de Commissie-Generaal enerzijds en de gouverneur-generaal en de 
radenn van Indie anderzijds. 

1888 Platteel, p. 224-5. 
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omm het Regeringsreglement van 1815 niet in te voeren en zelf een nieuw reglement vast te stellen, het 

Regeringsreglementt  van 1818. 

Opp grond van het voorgaande is het Regeringsreglement van 1815 in de literatuur  vri j  vaak negatief 

beoordeeld.. Platteel ziet het als een stuk met een provisorisch karakter, op losse schroeven gezet door 

dee Instructies.189 Oranje, die een proefschrift heeft geschreven over  het Regeringsreglement van 1818, 

steltt  dat 'het dwingend vermogen van het Reglement van 1815 zoo sterk [was] gereduceerd, dat de 

waardee daarvan bijna tot die van een ontwerp werd teruggebracht, waarvan Commissarissen Generaal 

denn definitieven tekst hadden vast te stellen'.190 Schrijvers als De Louter, Kleintjes en Westra gaan nog 

eenn stapje verder: zij  zijn van mening dat het Regeringsreglement van 1815 achteraf onuitvoerbaar  en 

onbruikbaarr  is gebleken en daarom nooit in werking is getreden.191 Met name de laatste twee typeringen 

-- onuitvoerbaar  en onbruikbaar  - lijken iets te negatief, zeker  waar  het betreft de artikelen in het 

Regeringsreglementt  van 1815 over  de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. 

Zoalss later  nog zal blijken, zullen deze artikelen grotendeels worden overgenomen in latere Regerings-

reglementenreglementen van de in dit hoofdstuk behandelde periode. 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee artikelen 1-30 Rr  1815 behandelen de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. 

Inn lij n met het al genoemde Soeverein Besluit van 1 september  1814 komen deze artikelen in sterke 

matee overeen met de bepalingen over  beide kwesties in het ontwerp-Charter  van 1803, het Charter  van 

18044 en het Regeringsreglement van 1806 - het Regeringsreglement van 1815 is niet voor  niets om-

schrevenn als 'een postuum kind van de Bataafse Republiek'.192 Platteel wijst erop dat bij  het maken van 

hett  Regeringsreglement van 1815 al vri j  snel consensus bestond over  de wijze van inrichtin g van het 

bestuurr  in Nederlands-Indtë. Men was algemeen bereid de al bestaande ideeën over  de inrichtin g van 

hett  bestuur, inclusief de verdeling van regelgevende bevoegdheden, over  te nemen.193 

Overr  de samenstelling van de regering stellen de artikelen: 

1.. Het Hoogst Uitvoerend Gezag over  alle 's lands bezittingen, forten, etablissementen en ambtenaren, 
inn Azia, zal gevestigd zijn in den persoon van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsen Indie, die 
tevenss zal zijn Opperbevelhebber  over  de land- en zeemagt aldaar; (...). 
2.. Hij  zal in het beleid der  zaken van policie en civiele regering geadsisteerd worden, door  vier  Raden, 
welkee zitting zullen nemen, naar  tij d hunner  aanstelling en met de Gouverneur-Generaal uitmaken het 
ligchaamm van de Hooge Regering van Nederlandsen Indie; aan welke beleid van alle zaken, de policie 
enn civiele regering aangaande, is opgedragen (...). 

1,99 Zie Platteel, p. 123-5. 
1900 Oranje, p. 200. 
1911 Zie De Louter  (1914), p. 77; Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 15; en Westra (1934), p. 7. 
1922 Fasseur(1995), 'De "geest"  van het gouvernement', p. 31. 
1911 Zie Platteel, p. 92. Het werkelijke punt van discussie bij  het ontwerpen van het Regeringsreglement waren 

dee hier  niet behandelde artikelen over  de handel op Oost-Indië. 
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8.. De leden van den Raad vermogen geen zitting te hebben, noch aan het hoofd geplaatst te worden 
vann eenige kollegien of departementen van administratie.194 

Err zijn twee verschillen met de artikelen over dit onderwerp in het ontwerp-Charter van 1803 en in het 

Regeringsreglementt van 1806. Het eerste is dat er hier geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen 

'ordinairee en extra-ordinaire' raden van Indië. De reden hiervoor is dat de Raad van koophandel en 

koloni€nn in zijn advies van 21 oktober 1814 had voorgesteld geen extraordinaire raden van Indië meer 

tee benoemen, 'ter besparing van onnodige traktementen'; dit voorstel is door de Raad van State en 

Willemm I overgenomen.195 Het tweede verschil is dat de raden van Indië voortaan geen andere ambtelij-

kee functies meer mogen vervullen. Volgens de Raad van koophandel en koloniën heeft de combinatie 

vann functies in het verleden kunnen leiden tot 'vele misbruiken'; de Raad van State gelooft dat de raden 

vann Indië volstrekt geen belang behoren te hebben 'bij het dus of zoo inrichten van enig vak van 

administratie,, maar (...) alleen (...) aan het welgelukken der algemene Regering'.196 Raden van Indië 

die,, zoals tijdens de VOC-periode, ook andere ambtelijke functies vervullen zouden geneigd zijn om in 

hunn adviezen aan de gouverneur-generaal de tak van administratie waartoe ze behoren te bevoordelen. 

Artikell  8 Rr 1815 zal in alle latere Regeringsreglementen gehandhaafd blijven. 

Voorr het overige zijn de samenstelling en de uitvoerende bevoegdheden van de Indische regering 

gelijkk gebleven ten opzichte van vergelijkbare regelingen uit het overgangstijdperk. Ook de verhouding 

tussenn de gouverneur-generaal en de leden van de Raad van Indië is niet veranderd. Zo vermeldt artikel 

122 Rr 1815 dat als tijdens beraadslagingen van de Indische regering de stemmen staken, 'die van den 

Gouverneur-Generaall  voor twee [zal] worden gerekend'.197 Deze bevoegdheid betreft 'alle zaken, 

waaroverr bij den Gouverneur-Generaal en de Raden zal worden geraadpleegd',198 zodat ook de regelge-

vendee bevoegdheden van de Indische regering eronder vallen. En artikel 20 Rr 1815 bepaalt dat 'in 

gevall  van groote aangelegenheden en betreffende het welvaren van het moederland of het behoud der 

bezittingen'1999 de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft tegen het meerderheidsstandpunt binnen 

dee Indische regering in te gaan. Tijdens beraadslagingen van gouverneur-generaal en raden over 

maatregelenn of voorstellen, zo vervolgt het artikel, waarbij 

1944 Mijer (1848), p. 371, 373. De tekst van het Regeringsreglement van 1815 staat op de p. 371-96. Bij deze 
tweee artikelen valt, net als bij de artikelen 5 en 6 van het Charter van 1804 (en het ontwerp-Charter van 1803), op 
datt de inperking van de uitvoerende bevoegdheden van de gouverneur-generaal niet duidelijk wordt aangegeven. 
Err wordt namelijk niet bepaald welk deel van het 'Hoogst Uitvoerend Gezag' valt onder 'policie en civiele 
regeering'' en welk deel niet Als een uitvoerende bevoegdheid niet onder die laatste categorie valt, is de 
gouverneur-generaall  niet aan de Raden gebonden. Vergelijk Oranje, p. 219 voor deze kwestie. 

1955 Platteel, p. 148. 
1966 Platteel, p. 148 en 164. 
1977 Mijer (1848), p. 374. Artikel 16 van het ontwerp-Charter van 1803 (en van het Charter van 1804) en 

artikell  12 Rr 1806 gaven dezelfde regel. 
1988 Mijer (1848), p. 374. 
,999 Mijer (1848), p. 377-8. 
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dee Gouverneur-Generaal oordeelen zal, dat de belangen van het moederland of de veiligheid of het 
behoudd van eenige der Aziatische bezittingen in gevaar zijn (...) [zal] de Gouverneur-Generaal de magt 
(...)) hebben het besluit op te maken, overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen; welk besluit van dezelfde 
krachtt en waarde zal zijn, als ware het met eenstemmigheid of meerderheid genomen.200 

Dee rol van Nederlandse organen bij de benoeming van de Indische regering komt aan de orde in de 

artikelenn 3-9 Rr 1815. Artikel 4 Rr 1815 bepaalt dat de soevereine vorst de gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indiëë benoemt In de benoeming van nieuwe raden van Indië wordt op grond van artikel 9 

Rrr 1815 ook 'door den Souverein (...) voorzien'.201 

Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering, ook wel de Hoge Regering genoemd, 

komenn aan de orde in artikel 2 Rr 1815, dat bepaalt dat aan de Hoge Regering 

hett beleid van alle zaken, de politie en civiele regering aangaande, is opgedragen; met volle magt en 
autoriteit,, om daaromtrent zoodanige wetten, reglementen en ordonnantien te maken, te promulgeren 
enn te doen executeren, als zij ten meesten nutte van den Staat en deszelfs Aziatische bezittingen, met in 
achtnemingachtneming der bepalingen van dit reglement, zullen oordelen te behooren.202 

Dee Indische regering is daarmee net als volgens de Charters en het Regeringsreglement van de Bataafse 

Republiekk een aanvullende regelgever die is gebonden aan een door de regelgever in het moederland 

opgesteldd kader. Deze laatste, bij wie de hoogste regelgevende bevoegdheden berusten, is natuurlijk de 

soevereinee vorst, op grond van artikel 36 Gw 1814. 

Overr de mate van zelfstandigheid van de Indische regering bij de uitoefening van haar (regelgeven-

de)) bevoegdheden bevat artikel 2 Rr 1815 ook bepalingen. De Hoge Regering is de soevereine vorst 

rekeningg en verantwoording schuldig van alle hare verrichtingen, aangaande de politie en civiele 
regeringg (...). De gemelde Hooge Regering van Nederlandsch Indie (...) [is] mitsdien gehouden te 
gehoorzamen,, te executeren en te doen executeren alle zoodanige orders als (...) [haar] door den 
Souvereinn omtrent alle de voorschreven onderwerpen zullen toekomen.203 

Vann veel zelfstandigheid voor de Indische regering in de uitoefening van haar bevoegdheden is dus 

geenn sprake. Dit vloeit logisch voort uit de in artikel 36 Gw 1814 en artikel 60 Gw 1815 aan Willem I 

toegekendee positie van opperbestuurder bij uitsluiting over de koloniën. 

UitUit  artikel 60 Gw 1815, artikel 2 Rr 1815 en de adviezen van de Raad van koophandel en koloniën 

enn van de Raad van State kan het volgende systeem van verdeling van regelgevende bevoegdheden 

tussenn de Koning en de Indische regelgever worden afgeleid. Dit systeem zal blijven gelden tot de 

2000 Mijer (1848), p. 378; mijn cursivering. Wel is in zodanige gevallen een extra overleg met de raden vereist; 
ziee Mijer (1848), p. 378. Artikelen 21 en 30 Rr 1815 geven uitzonderingen op de bevoegdheid. Artikel 24 van 
hett ontwerp-charter van 1803 (en van het Charter van 1804) en artikel 20 Rr 1806 gaven dezelfde regel. 

2011 Mijer (1848), p. 374. De artikelen 8 en 13 van het ontwerp-Charter en de artikelen 4 en 9 Rr 1806 gaven 
vergelijkbaree regels. Het belangrijkste verschil is dat er in het Regeringsreglement van 1815 geen Raad van 
Aziatischee bezittingen is om het hoogste bestuurlijke orgaan van het land bij de benoeming te adviseren, zoals 
well  in het ontwerp-Charter en het Regeringsreglement van 1806. 

2022 Mijer (1848), p. 371. Mijn cursivering. Artikel 6 van het ontwerp-Charter en artikel 2 Rr 1806 gaven 
dezelfdee regel. 

2033 Mijer (1848), p. 372. 
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grondwetsherzieningg van 1848. Bij  het ontbreken in het Regeringsreglement of in andere door  de 

Koningg gemaakte regelgeving voor  Nederlands-Indie van een bepaling over  wie een bepaald onderwerp 

regeltt  kan zowel de Koning als de Indische regelgever  het onderwerp regelen. Als de Koning het 

onderwerpp aan zich trekt kan de Indische regelgever  zich met dat onderwerp niet meer  bemoeien tenzij 

dee Koning hem bijvoorbeeld opdraagt om het onderwerp nader  uit te werken. Als de Koning het 

onderwerpp niet aan zich trekt en de Indische regelgever  gaat regelen, dient deze zich bij  het vaststellen 

vann regelgeving aan de orders (bevelen) van de Koning te houden; bovendien kan de Koning het 

onderwerpp altij d alsnog aan zich trekken. 

Alss er  wel een bepaling is in het Regeringsreglement of in andere door  de Koning gemaakte regelge-

vingg voor  Nederlands-Indie over  wiee een bepaald onderwerp regelt doet zich de volgende situatie voor. 

Al ss de regeling van het onderwerp aan de Koning wordt opgedragen kan de Indische regelgever  zich 

mett  dat onderwerp niet meer  bemoeien, tenzij  de Koning hem dat opdraagt. Als de regeling van het 

onderwerpp aan de Indische regelgever  wordt opgedragen is de Koning nog steeds bevoegd om dat 

onderwerpp zelf te regelen. De Koning kon vóór  1848 als opperbestuurder  bij  uitsluitin g met de hoogste 

regelgevendee bevoegdheden de Regeringsreglementen 'wijzigen en aanvullen zoo dikwijl s dit hem 

noodigg of nuttig voorkwam, en was bij  zijn handelen en regelen niet gebonden door  't geen hij  zelf in 

diee instrukties [= de Regeringsreglementen] had opgenomen'.204 

Inn het vervolg van deze paragraaf zal blijken hoe het hierboven weergegeven systeem geleidelijk 

wordtt  geëxpliciteerd in onder  meer  een conflict tussen Elout en Van der  Capellen in de jaren 1824 en 

1825,, een rapport van Elout van 1 mei 1829 en een rede van Baud tijdens de debatten over  de grond-

wetsherzieningg van 1840. Daarbij  zal ook blijken dat het systeem blijf t gelden, maar  aan de eisen van 

dee praktij k wordt aangepast Zo ontstaat er  een taakverdeling tussen de Koning en de Indische regelge-

verr  bij  het vaststellen van regelgeving. Deze taakverdeling is gebaseerd op de aard en het belang van de 

tee regelen onderwerpen, en leidt ertoe dat de Indische regelgever  verreweg het grootste deel van de 

regelgevingg voor  Nederlands-Indie voor  zijn rekening neemt, zij  het dat hij  daarbij  de bevelen van de 

Koningg in acht moet nemen. 

Artike ll  2 Rr  1815 behandelt de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan Willem I. Het advies 

vann de Raad van State bevat, in samenhang met opmerkingen over  de samenstelling van de Indische 

regering,, opmerkingen over  de verantwoordelijkheid van de Indische regering die gevolgen hebben 

gehadd voor  de formulerin g van artikel 2 Rr  1815 en die in de jaren daarna van groot belang zullen 

worden.. Over  de samenstelling van de Indische regering verklaart de Raad van State in aansluiting op 

dee Raad van koophandel en koloniën dat er  in Nederlands-Indie sprake moet blijven van een collegiale 

LA.. Nederburgh (1923), p. 128. 
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regeringg van een gouverneur-generaal en raden van Indië. Een gouverneur-generaal alleen kan de 

regeringg over  Nederlands-Indië niet aan. Hoe groot zijn talenten ook zijn, 'hi j  is en blijf t een mensen, 

enn dus onderhevig aan menschelijke driften , zwakheden, overijlingen, misvattingen en dwalingen en 

verleidingen';;  bovendien, welke gouverneur-generaal 'zoude verwaand genoeg kunnen zijn te geloven, 

datt  hij  alleen aan zijn eigen doorzicht en oordeel overgelaten voor  alles genoegzaam zoude wezen'?205 

Dee opvatting dat een collegiale regering de verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal zou 

verzwakkenn is volgens de Raad van State onjuist. De al genoemde artikelen 12 en 20 Rr  1815, die 

bepalenn dat bij  het staken van de stemmen de stem van de Gouverneur-Generaal voor  twee zal worden 

gerekendd (12 Rr  1815) en dat onder  omstandigheden de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft om 

tegenn het meerderheidsstandpunt binnen de Indische regering in te gaan (20 Rr  1815) tonen dat het 

beginsell  van een collegiale regering 

nimmerr  den Gouvemeur[-Generaal kan] noodzaken te doen hetgeen hij  zoude oordelen met zijn pligt 
strijdi gg te zijn, of beletten en verhinderen al dat gene te doen wat hij  zoude oordelen dat hem door  zijn 
pligtt  geboden wierd; Zijn e verantwoordelijkheid blijf t derhalve even zo volkomen bestaan, of hij 
geheell  alleen delibereerde. En wanneer  men die verantwoordelijkheid toepast op zaken over  dewelke 
well  geen rechterlij k onderzoek zoude kunnen of behoeven plaats te vinden maar  die toch voor  den 
Souvereinn genoegzame grond zouden opleveren om dien Gouverneur  uit zijn post te verwijderen, 
hetwelkehetwelke toch het enigste resultaat der verantwoordelijkheid in dergelijke zaken is, dan is er  geen de 
minstee reden, waarom U.K.H. daartoe minder  zou besluiten als wanneer  er  geen Raad bestond.206 

Overr  de verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal maakt de Raad van State nog een zeer 

belangrijk ee opmerking. In zijn concept-regeringsreglement had de Raad van koophandel en koloniën 

bepaaldd dat de Hoge Regering rekening en verantwoording schuldig is aan 'Onzen Secretaris van Staat 

[== minister] voor  de zaken van den Koophandel en Koloniën'.207 De Hoge Regering - in feite alleen de 

gouverneur-generaall  - is dus niet verantwoordelijk aan de Koning (dan nog soevereine vorst), maar  aan 

eenn minister. Dit nu 

schijntt  den R[aad van State] toe zeer  oneigentlijk en verkeerdelijk uitgedrukt ; Het spreekt toch van 
zelvee dat de Hoge Regering van Indie niet aan den Seer, van St. maar  aan de Souverein (...) verant-
woordelijkk  is; en dat deze verantwoordelijkheid noch gedelegeerd noch op enige wijze van den 
Souvereinn afgetrokken, en op een ander  overgebragt kan worden, en de R[aad van State] is van oordeel dat dit verkeerc 
Dee bevelen van U.K.H. komen wel gewoonlijk door  middel van den Seer, van St. tot de Koloniën, aan 
dee Hoge Regering van Indien, en derzelver  rapporten en correspondentie komen wel door  het zelfde 
middell  gewoonlijk tot U.K.H., maar  dit is een zeer  verschillend denkbeeld, dan direct verantwoorde-
lij kk  aan dien Secr. v. St208 

Artike ll  2 van het concept-reglement wordt dienovereenkomstig veranderd, zodat artikel 2 Rr  1815 

bepaaltt  dat de Hoge Regering van Nederlands-Indië 

denden Souverein rekening en verantwoording schuldig is van alle hare verrigtingen, aangaande de policie 

Platted,, p. 163 en 164. 

Platteel,, p. 165-6. Mij n cursivering. 

Platteel,, p. 189: artikel 2 van het concept-reglement van de Raad van koophandel en koloniën. 

Platteel,, p. 162-3. 
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enn civiele regering, mitsgaders 's lands financiën, goederen en domeinen in Azia (...). 
Dee gemelde Hooge Regering van Nederlandsen Indie (...) [is] mitsdien gehouden te gehoorzamen, te 
executeerenn en te doen executeeren alle zoodanige orders als (...) [haar] door den Souverein omtrent 
allee de voorschreven onderwerpen (...) zullen toekomen.209 

Dee opvatting van de Raad van State ligt voor de hand en lijk t juist De Koning (soevereine vorst) heeft 

hett opperbestuur bij uitsluiting over de koloniën en de Hoge Regering van Nederlands-Indië kan 

daardoorr aan niemand dan aan de Koning verantwoording schuldig zijn voor haar daden op het terrein 

vann bestuur van en regelgeving voor Nederlands-Indië. Zolang er geen politieke ministeriele verant-

woordelijkheidd bestaat, blijf t de minister van koloniën een verbindingsschakel tussen de Koning en de 

Hogee Regering, de enige organen met regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Deze 

opvattingg over de positie van de minister zal echter zo'n tien jaar later aanleiding zijn voor een conflict 

tussenn minister van koloniën Elout en gouverneur-generaal Van der Capellen dat hieronder aan de orde 

zall  komen bij de behandeling van het Regeringsreglement van 1818. 

RegelgevendeRegelgevende activiteiten 

Alvorenss tot die behandeling over te gaan, zal nog kort worden ingegaan op de regelgevende activitei-

tenn van de Commissie-Generaal en van de gouverneur-generaal in de periode van 19 augustus 1816, de 

dagg waarop de Commissie-Generaal officieel begint met haar werkzaamheden, tot 16 januari 1819, de 

dagg waarop de Commissie-Generaal zich opheft en in naam van de Koning verklaart 'dat de Hooge 

Regeringg over Nederlandsen Indie van stonden af aan wettiglijk is gevestigd'.210 

Zoalss viel te verwachten hebben de commissarissen-generaal een grote hoeveelheid belangrijke 

regelgevingg voor Nederlands-Indië vastgesteld op vele terreinen. Oranje geeft een uitgebreide behande-

lingg van regelgeving op het terrein van de vrije handel, de grond en de cultuur, het belasting- en het 

muntstelsel,, bestuur en justitie.2" Hier wordt er slechts op gewezen dat de commissarissen-generaal het 

Regeringsreglementt van 1818 hebben vastgesteld (SNI 1818, nr. 87); dat zij een reglement op het 

binnenlandss bestuur hebben vastgesteld, waarin onder meer de bevoegdheden van de residenten zijn 

uitgewerktt (SNI 1819, nr. 16); dat zij instructies hebben vastgesteld voor het Hoge Gerechtshof van 

Nederlands-Indiëë en voor de Raden van Justitie in Nederlands-Indië; en dat zij reglementen hebben 

vastgesteldd op de criminele rechtsvordering en op de manier van procederen in civiele zaken bij het 

Hogee Gerechtshof en de Raden van Justitie (SNI 1819, nr. 20). 

Dee gouverneur-generaal heeft zich in het kader van zijn 'executieve magt' (1 leg 1815) niet onbe-

tuigdd gelaten in het vaststellen van besluiten. In het Indisch Staatsblad staan in de jaren 1816-1819 op 

2099 Mijer (1848), p. 372. Mijn cursiveringen. 
2,00 Elout, p. 9. 
2""  Zie Oranje, p. 53-196 en 299-301. 
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elkee tien besluiten van de commissarissen-generaal zes besluiten van de gouverneur-generaal. Besluiten 

vann de laatste gaan over kwesties van relatief ondergeschikt belang, zowel waar het regelgeving als 

waarr het bestuur betreft. Enkele voorbeelden van regelgeving moeten hier volstaan: de gouverneur-

generaall  heeft onder meer regels vastgesteld over de reis- en verblijikosten van officieren van de 

landmachtt (SNI 1816, nr. 14); over het tarief van verplegingsgelden in hospitalen (SNI 1816, nr. 21); 

overr het gebruik van buskruit door de civiele autoriteiten (SNI 1817, nr. 10); en over de betaling van 

koelielonenn (SNI 1817, nr. 22).212 

3.4.22 Het Regeringsreglement van 1818 en het conflict Elout - Van der  Capellen 

Opp 16 januari 1819 legt de Commissie-Generaal het oppergezag over Nederlands-Indië af en wijdt ze 

dee Hoge Regering van Nederlands-Indië in. Gouverneur-generaal Van der Capellen en de vier op 16 

januarii  1819 benoemde raden van Indië zijn nu de hoogste gezagsdragers aldaar.213 Tijdens hun bewind 

hebbenn de commissarissen-generaal onder meer een begin gemaakt met het - moeizaam verlopend -

herstell  van het Nederlands gezag in de buitengewesten. Daarbij zijn ze het meest succesvol in de 

Molukkenn geweest: het Nederlands gezag wordt hier hersteld na een strafexpeditie in november 1817 

onderr bevel van Buyskes. Herstel van het Nederlandse gezag in gebieden op Sumatra, Borneo en 

Celebess zal langer op zich laten wachten, en vaak niet meer dan nominaal zijn.214 Zo worden in 1823 en 

18255 militaire expedities naar respectievelijk West-Borneo en Zuid-Celebes ondernomen, zonder veel 

resultaat,, en woedt er in de Minangkabau in West-Sumatra tussen 1821 en 1838 de Padri-oorlog.215 

Inn het kader van dit verhaal zijn de commissarissen-generaal vooral belangrijk door het Regeringsre-

giementt van 1818 dat ze hebben vastgesteld. Over de wordingsgeschiedenis van dit reglement valt 

weinigg te melden omdat er nauwelijks stukken over zijn.216 Wel kan worden opgemerkt dat het resultaat 

vann de vaststelling model heeft gestaan voor de meeste latere Regeringsreglementen. Dit geldt bijvoor-

beeldd voor de vorm waarin het Regeringsreglement van 1818 is gegoten. Het is het eerste dat de stof in 

hoofdstukkenn indeelt - er zijn 121 artikelen, verdeeld over vijf hoofdstukken - en het eerste dat de 

samenstellingg van de Indische regering en de bevoegdheden van de Indische regering in afzonderlijke 

artikelenn behandelt. All e latere Regeringsreglementen zullen dit voorbeeld volgen. 

2.22 Hoewel in de jaren 1816-1819, en ook later, het Indisch Staatsblad verre van volledig is, wordt hier 
aangenomenn dat de erin opgenomen besluiten een representatieve afspiegeling zijn van de regelgevende activitei-
ten.. Zie Logemann (1934), p. 9-10 voor de onvolledigheid van het Indisch Staatsblad tot 1 mei 1855. 

2.33 Zie SNI 1819, nr. 25. De vier raden zijn: P.T. Chassé, J.A. van Braam, H.W. Muntinghe en R. D'Ozy. 
2144 Zie voor het moeizaam verlopend herstel ook Van der Capellens rapport van 1 maart 1820 aan de minister 

vann koloniën, waarin hij verslag doet van de staatkundige toestand van Nederlands-Indie. Het rapport is te vinden 
bijj  M.L. van Deventer, p. 298-304. 

2,55 Zie hiervoor bijvoorbeeld Van Goor (1994), p. 202-5, en Van den Doel (1996), p. 21-6. 
2166 Zie Oranje, p. 1-6 voor een verslag van diens vergeefse zoektocht naar stukken over de wording van het 

Regeringsreglementt van 1818. 
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StatusStatus van het Regeringsreglement van 1818 

Hett  Regeringsreglement van 1818 is niet door  de Koning vastgesteld, maar  door  de commissarissen-

generaal,, bij  publicatie van 22 december  1818 (SNÏ  1818, nr. 87).217 Voor  de geldigheid van het 

reglementt  levert dat geen problemen op, zoals uit de considerans van het Regeringsreglement af te 

leidenn valt: 

Nademaall  wij  in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om voor  het eindigen onzer 
werkzaamhedenn vaste bepalingen en regelen daar  te stellen, naar  welke het beleid der  zaken in Neder-
landschh Indie in den vervolge zal worden voortgezet 
Zooo is het, dat wij  uit krachte van het gezag door  den Koning in ons gevestigd, en naar  aanleiding van 
denn last, ons door  Zijne Majesteit gegeven, hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen, het 
volgende::  Reglement op het beleid van de Regering, het Justitie-wezen, de Culture en den Handel in 
's's lands Aziatische Bezittingen.™ 

Dee commissarissen-generaal verwijzen in deze considerans zowel naar  artikel 1 leg 1815, dat hun de 

'opperstee magt in Nederlandsch-Indie' had verleend, als naar  de last die Willem I hun had gegeven, en 

diee ze op 19 augustus 1816, de dag van de overdracht van Java en onderhorigheden aan Nederland, in 

eenn proclamatie openbaar  hadden gemaakt (SNI  1816, nr. S). In de proclamatie vermelden ze dat 

Willemm I hun heeft opgedragen 'in Hoogstdeszelfs naam weder  bezit te nemen van Nederlandsch India, 

dee opperste magt aldaar  uit te oefenen, en de regering in alle derzelver  deelen te regelen en in werking 

tee brengen'.219 Een uitvloeisel van het artikel en van de last is de bevoegdheid regelgeving vast te 

stellenn en af te kondigen. Deze bevoegdheid omvat ook de mogelijkheid een nieuw Regeringsreglement 

voorr  Nederlands-Indië te maken, zeker  waar  artikel 25 leg 1815 aan het Regeringsreglement van 1815 

slechtss het karakter  van een voorlopige voorziening had gegeven. 

Hoewell  de Koning het Regeringsreglement van 1818 niet heeft vastgesteld, is het dus toch rechts-

geldig.. Wel geldt voor  dit Regeringsreglement natuurlij k het al vermelde artikel 28 leg 1815, dat alle 

doorr  de commissarissen-generaal ingevoerde regelgeving slechts de status geeft van 'intermediair e 

voorziening,, (...) tot dat daarop door  den Souverein finaallij k zal zijn gedisponeerd'.220 Artike l 16 Rr 

18188 bepaalt dan ook dat het Regeringsreglement van kracht zal blijven, 'tot dat door  den Koning 

naderee bevelen gegeven mogten gegeven worden'.221 Overigens kan hier  al worden opgemerkt dat uit 

dee considerans van het volgende Regeringsreglement, dat van 1827, blijk t dat het Regeringsreglement 

vann 1818 nooit door  de Koning is bekrachtigd.222 

2177 Zie Mijer  (1848), p. 399-426 voor  de tekst van het Regeringsreglement 
2,88 Mijer  (1848), p. 399. 
2199 SNI  1816, nr. 5. Zie ook Oranje, p. 43. 
2200 Platteel, p. 225. 
2211 Mijer  (1848), p. 403. Zie ook Elout, p. 18. 
2222 Zie Mijer  (1848), p. 429. 
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VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Dee opvattingen van de commissarissen-generaal over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-

Indïëë zijn duidelijk te vinden in een door  de commissarissen-generaal aan de directeur-generaal (minis-

ter)) van koloniën geschreven nota van 23 december  1817 over  de koffieteelt. In die nota valt te lezen: 

OokOok de edelmoedigheid heeft hare grenzen. En zoo de stelling, dat de Koloniën om het Moederland 
zijnn wel eens te ver  is getrokken geweest of tot ondoelmatige maatregelen verlokt heeft, dat Moeder-
landland heeft het volmaaktste recht op het het genot van al die voordeden welke, zonder kwetsing van de 
regelenregelen eener goede staatkunde en dus zonder verkorting van der ingezetenen aanspraak op bescher-
mingming en redelijke vrijheid, uit de koloniën te trekken zijn.233 

Hett  zal duidelijk zijn: van de combinatie van de profijt-ide e en de zorg voor  het lot van de inlander, die 

vanaff  het rapport van 31 augustus 1803 van de Commissie tot de Oost-Indische zaken een centraal 

uitgangspuntt  is in het denken over  Oost-Indië, stappen de commissarissen-generaal niet af. 

Inn hun regelgeving hebben de commissarissen-generaal de zorg voor  het lot van de inheemse 

bevolkingg in het oog gehouden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in SNI  1818, nr. 15 en nr. 21, over 

dee koffiecultuur , en in SNI  1819, nr. 10, over  het aangaan van contracten met en tussen de inlandse 

bevolking.. Bovendien beschermt het Regeringsreglement van 1818 de inheemse bevolking in verschil-

lendee artikelen. Het voornaamste daarvan luidt: 

108.. De Intandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming der  regering. Alle geldafpersingen, 
knevelarijenn en willekeurige beschikkingen, over  der  Inlanderen personen, goederen en arbeid, zijn 
ongeoorloofd;;  alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, hoofden of grooten, moeten zich daarvan 
onthouden,, of zij  zullen strengelijk worden gestraft. 
Dee plaatselijke regeringen en bijzonderlij k de residenten, zijn verpligt daartegen uit zich zelve te 
waken,, en aan de Inlanders de gelegenheid te geven, om vrijelij k hunne klagten in te brengen.224 

Ookk de artikelen 109-l l lRrl818 beogen de inheemse bevolking te beschermen, onder  meer  door  een 

verbodd op herendiensten 'ten gerieve van bijzondere personen, het zij  al of niet met eenig ambt belast' 

(1099 Rr  1818). Deze bescherming is niet alleen ingegeven door  humanitaire overwegingen, maar  ook 

doorr  de gedachte dat uitbuitin g van de inheemse bevolking door  derden nadelig zou zijn voor  de 

opbrengstenn die Nederlands-Indië aan Nederland zou opleveren.225 Verder  moet erop gewezen worden 

datt  het bij  al deze artikelen in het Regeringsreglement en in andere regelgeving over  deze kwestie in de 

eerstee plaats gaat om beginselverklaringen, die niets zeggen over  de bescherming en de zorg voor  het 

lott  van de inheemse bevolking in de praktijk . 

Mett  artikel 108 Rr  1818 vergelijkbare artikelen zullen in alle latere Regeringsreglementen terug te 

vindenn zijn. Daarmee is het verdwijnen van bepalingen over  de zorg voor  de inheemse bevolking uit het 

Regeringsreglementt  van 1815 niet meer  dan een incident gebleken dat, zoals al opgemerkt, waarschijn-

M.L.. van Deventer, p. 228. 
Mijerr  (1848), p. 423. 
Ziee Oranje, p. 280. 
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lij kk  vooral te maken heeft gehad met de status van dat reglement, dat niet meer  dan een leidraad was. 

Gouverneur-generaall  Van der  Capellen zal evenmin afstappen van de combinatie van de profijt-ide e 

enn de zorg voor  het lot van de inheemse bevolking. Het feit dat Van der  Capellen tijdens zijn bewind 

sterkk de nadruk zal leggen op de zorg voor  de inheemse bevolking, zozeer  zelfs dat hij  een 'koloniale 

ethicuss avant la lettre' is genoemd, doet daaraan niet af.226 Zo kan worden gewezen op twee bekende 

besluitenn van de Indische regering van mei 1823 die, in strij d met artikel 106 Rr  1818, de vestiging van 

Europesee landbouwers tegengaan (SNI  1823, nr. 17 en nr. 20). Deze besluiten zijn zowel ingegeven 

doorr  economische als door  humanitaire motieven: de Indische regering wilde haar  eigen product, de 

koffi ee die de bevolking van de Priangan en Cheribon leverde, beschermen tegen de concurrentie van de 

particulier ee landbouwers, en vreesde dat deze landbouwers de inheemse bevolking zouden onderdruk-

kenn en in haar  ontwikkeling zouden belemmeren.227 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1818, getiteld 'Van den Gouverneur  Generaal en de Hooge 

Regering',, dat de artikelen 1-42 Rr  1818 beslaat. De samenstelling van de Indische regering komt 

voorall  in de volgende artikelen aan de orde: 

1.. Het hoogste gezag over  Nederlandsen Indie wordt, in naam des Konings, geoefend door  den 
Gouverneurr  Generaal. Een iegelijk die zich aldaar  bevindt (...) moet den Gouverneur  Generaal 
erkennenn als des Konings vertegenwoordiger  (...). 
2.. Tot het beleid der  algemeene burgerlijk e regering met alle den aankleven van dezelven, worden aan 
denn Gouverneur  Generaal toegevoegd vier  Raden, die gezamenlijk met den Gouverneur  Generaal, 
uitmakenn de Hooge Regering van Nederlandsch Indië. 
8.. De Raden van Indie mogen geene andere vaste bedieningen bekleeden, zoo lang zij  leden van de 
Hoogee Regering zijn.22" 

Daarmeee is er, op een paar  redactionele wijzigingen na, weinig veranderd ten opzichte van het Rege-

ringsreglementt  van 1815: er  is een gouverneur-generaal met vier  raden van Indië, die samen de Hoge 

Regeringg van Nederlands-Indtó uitmaken, en de raden mogen geen andere functies bekleden. De meeste 

wijzigingenn zijn van weinig belang. Er  wordt niet meer  gesproken over  het hoogste uitvoerende gezag 

(11 Rr  1815), maar  over  het hoogste gezag (1 Rr  1818); niet over  het beleid der  zaken van policie en 

civielee regering (2 Rr  1815), maar  over  het beleid der  algemeene burgerlijk e regering (2 Rr  1818); en 

niett  over  het verbod zitting te hebben in colleges of departementen van administratie (8 Rr  1815), maar 

overr  het verbod andere vaste betrekkingen te bekleden (8 Rr  1818). Oranje heeft het over  een moderni-

2266 Coolhaas, p. 17. Zie ook Van den Doel (1996), p. 27 en J.J.P. de Jong, p. 191-3. 
2277 Zie Coolhaas, p. 15-21, Van den Doel (1996), p. 27-8 en Van Goor, p. 206-7. Priangan en Cheribon zijn 

gebiedenn in West-Java, ten zuidoosten en oosten van Batavia (Jakarta). 
mm Mijer  (1848), p. 399-401. 
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seringg van terminologie en wijzigingen van redactionele aard.229 

Aann de formuleringen 'in naam des Konings' en 'des Konings vertegenwoordiger' in artikel 1 Rr 

1818,, die in artikel 1 Rr 1815 niet voorkwamen, hecht Oranje meer waarde. Zij tonen ondubbelzinnig 

dee verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal: 'wegneming van allen schijn van eigen 

autoriteitt van den Gouverneur Generaal', die 'naar boven aan den Koning absoluut was gebonden'.230 

Ookk deze formuleringen lijken echter niet van groot belang: ze leggen vast wat uit artikel 60 Gw 1815 

tochh al volgde. Daarnaast was uit artikel 2 Rr 1815, dat bepaalde dat de Indische regering alle orders 

vann de Koning (de soevereine vorst) moet gehoorzamen en uitvoeren, al gebleken dat van zelfstandig-

heidd voor de Indische regering in de uitoefening van haar bevoegdheden althans in theorie nauwelijks 

sprakee is. De ondergeschikte verhouding van de Indische regering ten opzichte van de Koning, die uit 

artikell  2 Rr 1815 bleek, wordt nog eens herhaald in artikel 15 Rr 1818 dat luidt: 

15.. De Gouverneur Generaal in Rade (...) is gehouden, de bevelen hem uit naam des Konings toege-
zonden,, na te komen.231 

Hett Regeringsreglement van 1818 voegt met dit alles weinig toe aan de bepalingen over de samenstel-

lingg van de Indische regering en over de gezagsverhouding tussen de Koning en de gouverneur-gene-

raall  (en de raden van üidië) die in het Regeringsreglement van 1815 te vinden waren. Wel is de 

zinsnedee van artikel 2 Rr 1815 die bepaalde dat de Indische regering de soevereine vorst rekening en 

verantwoordingg schuldig is, niet opgenomen in het Regeringsreglement van 1818. Natuurlijk betekent 

ditt niet dat daarmee de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan de Koning daarmee verdwe-

nenn is. Het lijk t erop dat de commissarissen-generaal die verantwoordelijkheid zo vanzelfsprekend 

vondenn dat ze haar niet in het Regeringsreglement van 1818 hebben opgenomen. 

Nett als in het Regeringsreglement van 1815 is in het Regeringsreglement van 1818 de verantwoor-

delijkheidd van de Indische regering aan de Koning vooral een verantwoordelijkheid van de gouverneur-

generaall  aan de Koning. Over de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indiè" 

bepaaltt artikel 12 Rr 1818 namelijk: 

12.. De Gouverneur Generaal is gehouden alle zaken, die ter beslissing van de Hooge Regereng [sic] 
staan,, te brengen ter overweging van de vergadering. Aan den Gouverneur Generaal wordt echter de 
magtt toegekend, om, wanneer hij zulks ten oorbaar van den lande en van des Konings dienst rekent, 
tegenn de gevoelens van de meerderheid te beslissen en het besluit op te maken. 
Inn dit geval worden de adviesen, en van den Gouverneur Generaal, en van de Raden, in schrift overge-
geven,, en aan het departement van de koloniën toegezonden, met bijvoeging van alle zoodanige 
omstandighedenn en bedenkingen, als ter zake dienstig zijn. (...).232 

Artikell  12 Rr 1818 combineert in zijn eerste alinea elementen van de artikelen 12 en 20 Rr 1815. Wel 

2299 Zie Oranje, p. 202,205 en 211. 
2300 Oranje, p. 202. 
23,Mijer(1848),p.403. . 
2322 Mijer (1848), p. 402. 
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iss de bepaling in artikel 12 Rr  1815 dat bij  het staken van de stemmen die van de gouverneur-generaal 

voorr  twee wordt gerekend, in artikel 12 Rr  1818 niet meer  te vinden. De bevoegdheid die de 

gouverneur-generaall  in artikel 12 Rr  1818 wordt toegekend lijk t op die van artikel 20 Rr  1815, maar 

gaatt  iets verder. Bepaalde artikel 20 Rr  1815 dat de gouverneur-generaal tegen de gevoelens van de 

meerderheidd van de Indische regering kon beslissen 'in geval van groote aangelegenheden en betreffen-

dee het welvaren van het moederland of het behoud der  bezittingen', artikel 12 Rr  1818 kent de 

gouverneur-generaall  diezelfde bevoegdheid toe 'wanneer  hij  zulks ten oorbaar  van den lande en van 

dess Konings dienst rekent', een formulerin g die veel ruimer  is. 

Artike ll  12 Rr  1818, dat ook geldt voor  de hieronder  te behandelen regelgevende bevoegdheden van 

dee Indische regering, is door  Oranje aldus geïnterpreteerd, dat 'de Gouverneur  Generaal te allen tijd e 

beslistt  en het genomen besluit kan opmaken'; hij  ziet het artikel dan ook als 'een positieversterking van 

denn Gouverneur  Generaal, die (...) nu gelegenheid kreeg om op wettige wijze zich te ontdoen van de 

collegialee regeeringsvorm in daarvoor  naar  zijn oordeel in aanmerking komende gevallen'.233 De 

gouverneur-generaall  kan zijn bevoegdheid niet ongecontroleerd uitoefenen. Na toepassing ervan moet 

hett  ministerie van koloniën worden ingelicht, en het ligt voor  de hand dat dit ministerie de Koning zal 

inlichten,, die als opperbestuurder  kan ingrijpen mocht het optreden van de gouverneur-generaal hem 

onjuistt  lijken. 

Opp grond van artikel 12 Rr  1818 is later  betwijfeld of er  onder  het Regeringsreglement van 1818 (en 

dee Regeringsreglementen van 1827 en 1830, die vergelijkbare bepalingen bevatten) wel sprake was van 

eenn collegiale regeringsvorm en is beweerd dat de raden van Indie in de jaren 1818-1836 niet meer  dan 

adviseurss waren, net als in de jaren 1836-1854. Deze kwestie zal bij  de behandeling van het Regerings-

reglementt  van 1836 nader  aan de orde komen. 

Vann belang voor  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië in het Regerings-

reglementt  van 1818 is artikel 16 Rr  1818: 

16.. De Gouverneur  Generaal in Rade is bevoegd, om ten aanzien van bet beleid der  algemeene 
regering,, in alle derzelver  deelen, zoodanige wetten, verordeningen en bepalingen te maken, als 
dezelvee ten meesten nutte van Nederlandsen Indie, in verband met de belangen van Nederland, 
oordeeltt  te behooren. 
Dezee wetten, verordeningen en bepalingen (...) mogen niet afwijken van de gronden op welke het 
stelsell  van algemeene regering in hare onderscheiden deelen, bij  dh reglement of bij  de nadere 
verordeningenn en bepalingen door  Kommissarissen Generaal uitgevaardigd en gemaakt, gebouwd is, 
zullendee alle dezelve in kracht blijven, tot dat door  den Koning nadere bevelen mogten gegeven 
worden.234 4 

Artike ll  18 Rr  1818 kent de Indische regering aanvullende regelgevende bevoegdheden toe, in iets 

Oranje,, p. 216-7. 
Mijer(1848),p.403. . 
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anderee bewoordingen dan artikel 2 Rr  1815. Zo wordt in de eerste alinea niet gesproken over  'policie 

enn civiele regering' (1815), maar  over  'algemeene regering' (1818), en niet over  'wetten, reglementen 

enn ordonnantien' (1815), maar  over  'wetten, verordeningen en bepalingen' (1818). De andere bewoor-

dingenn brengen geen veranderingen in bevoegdheden met zich mee: men hield zich begin negentiende 

eeuww niet bezig met het ontwikkelen van een nauwkeurige staatsrechtelijke terminologie. 

Dee tweede alinea van artikel 16 Rr  1818 bindt de Indische regering aan een kader  dat door  hogere 

regelgeverss is opgesteld, in casu de commissarissen-generaal. Elout zal in een overzichtsnota over  de 

activiteitenn van de commissarissen-generaal die hij  in september  1819 schrijf t ten behoeve van Willem 

II  dan ook opmerken dat 'bi j  het algemeen reglement [is] bepaald, dat van de verordeningen door 

Commissarissenn Generaal uitgevaardigd (...) niet mag worden afgeweken, tenzij de Koning zelve 

daaromtrentt  andere bevelen geven mogt'.235 En als Elout minister  van koloniën is, zal hij  gouverneur-

generaall  Van der  Capellen verschillende malen bekritiseren omdat de laatste besluiten heeft genomen 

diee afwijken van het Regeringsreglement van 1818.236 

All  met al is de Indische regering tot nader  order  gebonden aan regelgeving van de commissarissen-

generaall  en is ze gebonden aan de bevelen van de Koning. Daarnaast mag de Koning als opperbestuur-

derr  alles regelen wat de Indische regering al heeft geregeld als de maatregelen van de Indische regering 

hemm niet bevallen. Hierdoor  is van zelfstandigheid voor  de Indische regering in de uitoefening van haar 

regelgevendee bevoegdheden althans in theorie nauwelijks sprake. Artike l 13 Rr  1818 benadrukt dit nog 

eenss door  de Indische regering te verplichten elke drie maanden aan het departement van de koloniën 

verslagenn te zenden van het verhandelde in de zittingen van de Indische regering, samen met een 

'omstandigg en beredeneerd verslag der  zaak en der  gronden van beslissing, ten einde Zijne Majesteit in 

staatstaat te stellen, de juistheid der genomen maatregelen te beoordelen'?31 

Alss Kleintjes beweert dat in het Regeringsreglement van 1818 veel wordt overgelaten 'aan den 

gouv.-generaal,, zoowel in rade als buiten rade',23'  moet die opmerking dan ook wel op de juiste manier 

begrepenn worden. Het Regeringsreglement van 1818 bepaalt onder  meer: 

18.. De Gouverneur  Generaal in Rade, regelt alle belastingen en de wijze op welke zij  geheven zullen 
worden,, het zij  bij  dadelijke heffingen van de belaste personen ofwel bij  verpachting. 
19.. De Gouverneur  Generaal in Rade, regelt alle de zaken betrekkelijk het geldstelsel en de aanmaking 
enn uitgift e van klinkende of papieren munt 
20.. De Gouverneur  Generaal in Rade, maakt de noodige bepalingen omtrent het te gelde maken, of 
voorr  's lands rekening naar  Nederland verzenden, van alle goederen en voortbrengselen des lande 

2355 Elout, p. 18. Mij n cursivering. Het spreekt vanzelf dat dit verbod tot afwijkin g zich ook uitstrekt tot het 
Regeringsreglementt  van 1818 zelf. 

2366 Elout is van 20 maart 1824 tot 11 april 1825 minister  van nationale nijverheid en koloniën, en van 11 april 
18255 tot 1 oktober  1829 minister  van marine en koloniën. 

2377 Mijer  (1848), p. 403. Mij n cursivering. Artike l 2 Rr  1815 bevatte slechts de verplichting eens in de zes 
maandenn verslagen te zenden, en de aangehaalde zinsnede kwam in dat artikel niet voor. 

239239 Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 15. 
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toebehorende/ toebehorende/ 

Mett  andere woorden: dat bepaalde belangrijke onderwerpen geregeld moeten worden, wordt in het 

Regeringsreglementt  bepaald, hoe die onderwerpen precies geregeld moeten worden, wordt overgelaten 

aann de Indische regering. Verder  zijn er  artikelen die opdracht geven tot het vaststellen van procesrecht 

off  tot het nader  regelen van het binnenlands bestuur  zonder  te bepalen wie die regelgeving vaststelt, 

daarmeee ten minste de mogelijkheid openlatend dat deze kwesties door  de Indische regering geregeld 

wordenn (zie bijvoorbeeld de artikelen SO, 52, S3,55,61,71 Rr  1818). 

Hett  Regeringsreglement van 1818 lijk t daarmee aan de Indische regering ruime armslag te verlenen 

vanuitt  de gedachte dat bepaalde onderwerpen het beste ter  plaatse geregeld kunnen worden. Dit doet 

echterr  niets af aan de mogelijkheid voor  de Koning om bindende bevelen te geven aangaande de 

onderwerpenn in de zojuist genoemde artikelen of om die onderwerpen zelf te regelen indien de maatre-

gelenn van de Indische regering hem niet bevallen. Wel zal dadelijk blijken dat van de bevelende en 

controlerendee rol van de Koning tijdens het bewind van gouverneur-generaal Van der  Capellen (1819-

1825)) in de praktij k weinig terecht is gekomen en dat de Indische regering in die jaren een grote 

zelfstandigheidd heeft genoten. 

Tott  slot van de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van organen in Nederlands-Indtë 

moett  hier  nog worden gewezen op artikel 26 Rr  1818: 

26.. De Gouverneur  Generaal heeft het oppertoezigt over, en regelt alle dagelijksche voorvallen en 
aangelegenheden,, betreffende de algemeene regeering, achtervolgens de deswegen gemaakte wetten en 
bepalingen.240 0 

Nett  als artikel 1 leg 1815 draagt dit artikel de gouverneur-generaal de 'uitvoerin g in engeren zin' op,241 

zodatt  hij  buiten de raden van Indie*  om, nadere regelgeving van ondergeschikte aard zal kunnen 

vaststellen. . 

HetHet conflict Elout - Van der Capellen 

Zojuistt  is gesproken over  de grote feitelijk e zelfstandigheid van de Indische regering tijdens het bewind 

vann gouverneur-generaal Van der  Capellen. Een indicatie daarvan wordt geboden door  het Indisch 

Staatsbladd over  de jaren 1819-1825. Het overgrote deel van de besluiten in het Staatsblad is afkomstig 

vann de Indische regering of van de gouverneur-generaal (80 % en 18 %), besluiten van de Koning zijn 

inn deze jaren een uitzondering (2 %).M 2 Nu zou dat op zich niet zoveel zeggen als de in Nederlands-

2399 Mijer  (1848), p. 403-4. 
240Mijer(1848),p.405. . 
2411 Oranje, p. 219. 
2422 Zoals eerder  vermeld is het Indisch Staatsblad tot 1855 verre van volledig, maar  wordt hier  aangenomen 

datt  het een representatieve afspiegeling is van de activiteiten van de verschillende regelgevers voor  Nederlands-
Indie.. Zie voor  regelgeving door  de Koning onder  meer  SNI1820, nr. 2 en nr. 42, SNI1821, nr. 27a en nr. 48. 
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Indiëë genomen besluiten aan nauwgezette controle en bevelen vanuit Nederland onderworpen waren. 

DitDit  is echter tijdens het bewind van Van der Capellen niet het geval. 

Daarvoorr zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste reden is een bekende: de in het begin van de 

negentiendee eeuw nog steeds moeizame verbindingen tussen Nederland en Nederlands-Indië maken het 

vanuitt Nederland moeilijk na te gaan wat er precies in lndië gebeurt. Uit Nederlands-Indië toegezonden 

stukkenn doen er op zijn minst vier maanden over om Nederland te bereiken; die stukken moeten 

vervolgenss worden bestudeerd, waarna de eventuele bevelen of regelgeving van de Koning waartoe ze 

aanleidingg hebben gegeven moeten worden teruggezonden. Het mogelijkheid tot het zenden van 

bevelenn vanuit Nederland of het spelen van een controlerende rol vanuit Nederland, via het verbeteren 

vann in Nederlands-Indië gemaakte regelgeving, is daarmee aan allerlei beperkingen onderhevig. 

Dee tweede reden is specifiek voor de jaren van Van der Capellens gouverneur-generaalschap (1819-

1825).. Willem I heeft zich tot het najaar van 1823 weinig met Indische zaken beziggehouden en heeft 

veell  overgelaten aan de in maart 1818 tot minister van (onderwijs, nationale nijverheid en) koloniën 

benoemdee Falck.243 Falck maakt echter niet al te veel werk van de Indische zaken, waarschijnlijk mede 

omdatt de Indische regering zo lang mogelijk zo gunstig mogelijke berichten naar het moederland blijf t 

versturen.2444 De Indische regering, gouverneur-generaal Van der Capellen in het bijzonder, heeft dan 

ookk geleefd onder 'de betoovering eener koninklijke zelfstandigheid'.243 

Alss Willem I in het najaar van 1823, 'de handen in het moederland wat vrij krijgend',24*  zich meer 

gaatt bezighouden met de overzeese gebieden, merkt hij dat de economische toestand van Nederlands-

Indiëë minder rooskleurig is dan door de Indische regering en Falck voorgesteld en dat Falck niet de 

juistee persoon op de juiste plaats is. Als gevolg van dit laatste inzicht wordt in maart 1824 Falck als 

ministerr van koloniën opgevolgd door Elout, waarna in Nederland veel meer werk wordt gemaakt van 

dee Indische zaken. Al vrij snel concluderen de Koning en Elout dat de Indische regering te eigenmach-

tigg is opgetreden: ze heeft bindende voorschriften van het Regeringsreglement van 1818 overtreden en 

daarnaastt veel belangrijke besluiten genomen zonder overleg met Willem I.247 

Zoo is artikel 106 Rr 1818 volgens de Koning en Elout overtreden. Dit artikel bepaalt dat de Indische 

regeringg de beste middelen moet beramen om de landbouw in Nederlands-Indië uit te breiden door 'de 

vermeerderingg van eene Europesche bevolking en landbouwers'. In mei 1823 neemt de Indische 

regeringg echter maatregelen die de vestiging van Europese landbouwers tegengaan (SNI1823, nr. 17 en 

2433 Coolhaas, p. 1, 2 en 11. Falck was daarvoor secretaris van staat van Willem I. Zoals gebleken heeft hij in 
diee hoedanigheid een rol gespeeld bij het opstellen van het Regeringsreglement van 1815. 

2444 Zie Van der Kemp, p. 6 en p. 55-6, en Coolhaas, p. 2-10. De laatste schrijver is zeer negatief over Falck. 
2455 Van der Kemp, p. 7. 
1466 Coolhaas, p. 11. 
2477 Zie bijvoorbeeld Coolhaas, p. 112, bevattende een brief van 15 november 1824 van Elout aan Willem I 

overr het eigenmachtig optreden van de Indische regering. 
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nr.. 20). Een belangrijk besluit genomen zonder  overleg met de Koning is een publicatie van de Indische 

regeringg van 28 mei 1822 (SNI  1822, nr. 24) waarin 'strenge maatregelen (...) genomen (...) zijn tot 

weeringg van den invoer  van wapenen'. Willem I vindt dat deze maatregelen van 'staatkundig algemeen 

belang''  zijn, en niet genomen hadden mogen worden 'zonder  voorkennis en goedkeuring van Zijn e 

Majesteit'.24* * 

Hett  in de ogen van Willem I en Elout te zelfstandige optreden van de Indische regering leidt tot 

groteree bemoeienis vanuit Nederland met Nederlands-Indië, die onder  meer  blijk t uit twee belangrijke 

Koninklijk ee besluiten van april 1825. Een KB van 3 april 1825 hevelt de bevoegdheid tot het vaststel-

lenn van de Indische begroting, bij  artikel 17 Rr  1818 opgedragen aan de Indische regering, voor  een 

groott  deel over  naar  de Koning, en een KB van 5 april 1825 gelast een groot aantal bezuinigingen in het 

Indischee bestuur.249 De grotere bemoeienis blijk t ook uit de zending van een commissaris-generaal naar 

Nederlands-Indiëë in september  1825. De activiteiten van de commissaris-generaal in Nederlands-Indië 

zullenn aan de orde komen bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1827. 

Dee voor  dit verhaal belangrijkste uitingsvorm van de grotere bemoeienis vanuit Nederland is het 

conflictt  Elout - Van der  Capellen. Dit conflict wordt uitgevochten in een 'depêche' van Elout aan Van 

derr  Capellen van 11 december  1824, en Van der  Capellens brief van 12 jul i 1825 in reactie erop. De 

nasleepp is te vinden in een brief van Van der  Capellen aan de Koning van 22 jul i 1825, in een gedachte-

wisselingg tussen de Koning en Elout in november  1825 en in een rapport van Elout aan de Koning van 

11 april 1826 over  Van der  Capellens brief. Het conflict betreft de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering voor  Nederlands-Indië, en vooral de verhouding tussen de minister  van koloniën en 

dee gouverneur-generaal in de jaren 1816-1848. 

Opp 15 november  1824 vraagt Elout aan de Koning machtiging om de Indische regering namens de 

Koningg ernstig aann te bevelen niet op eigen gezag maatregelen in te voeren 

die,, zonder  byzonderen spoed te vorderen, van zoodanigen aard zijn, dat de beoordeling van het al of 
niett  doelmatige van dezelve, kan geacht worden ten deele in het Moederland te huis te behooren -
maatregelenn alzoo, waarop de voorafgaande goedkeuring van Uwe Majesteit behoort te worden 
verworven.250 0 

Dee machtiging wordt verleend en leidt tot de depêche van 11 december  1824 waarin minister  Elout 

gouverneur-generaall  Van der  Capellen onder  meer  het volgende meedeelt: 

Inn zaken van een zuiver  plaatselijk belang en dagelijksch beheer  (...) kan de Hooge regering zich (...) 
alss bevoegd beschouwen om, naar  hare beste overtuiging en zonder  voorafgaande wisseling van 
denkbeeldenn met het moederland te beslissen; maar  zoodra het plaatselijk belang (...) in verband komt 
mett  de betrekkingen van de kolonie tot den moederstaat (...) en ook wanneer  in de zaak beginselen zijn 

Coolhaas,, p. 111. 
Ziee Van der  Kemp, p. 68-73 en 81-96 over  deze besluiten. 
Coolhaas,, p. 111. 
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verweefd,, afwijkende van die, welke aan het koloniaal bestuur  tot leidraad zijn voorgeschreven, dan 
behoortt  hetzelve (...) [m]et opgave van deszelfs beredeneerde mening (...) de beslissing des Konings in 
tee roepen en te zorgen, dat intusschen de zaken niet uit haar  geheel raken. (...) 
Hett  is dus volstrekt noodzakelijk dat hier [= Nederland] de beginselen en gronden van bestuur, naar  de 
voorlichtingg van de koloniale regering, worden overwogen en beslist, en dat gindsch [= Nederlands-
Indie]]  slechte de toepassing van hetgeen aangenomen is, geschiede en dat, terwij l het koloniaal 
bestuur,, met deszelfs uitvoerende magt, eene soort van wetgevende bevoegdheid, ten aanzien van de 
innerlijkeinnerlijke huishouding vereenige, deze laatste zich echter  houde binnen de palen, die haar  door  de 
opperstee wetgeving in het moederland is aangewezen.231 

Inn feite wordt hier, voor  zover  het gaat om het vaststellen van regelgeving voor  Nederlands-Indië, de 

tweedee alinea van artikel 16 Rr  1818 herhaald: bij  het maken van regelgeving moet de Indische rege-

ringg binnen het kader  blijven van de regelgeving gemaakt door  hogere regelgevers - in het bijzonder  het 

Regeringsreglementt  - en de erin gegeven voorschriften niet overtreden. Daarnaast wordt de eerste 

alineaa van artikel 16 Rr  1818 verhelderd: daar  viel te lezen dat de Indische regering bevoegd is regelge-

vingg te maken ten aanzien van het beleid der  algemene regering. Het wordt nu duidelijk dat daarmee 

bedoeldd wordt het maken van regelgeving over  zaken van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks beheer, 

oftewell  over  de 'innerlijk e huishouding' (veel later  zal in deze van inwendige aangelegenheden 

gesprokenn worden), zolang daarbij  wordt voorgebouwd op wat door  hoger  gezag is vastgesteld. De 

Koningg regelt alles wat daarbuiten valt: zaken waarbij  het plaatselijk belang in verband komt met de 

betrekkingenn van Nederlands-Indië tot Nederland en zaken van plaatselijk belang waaraan beginselen 

zijnn verbonden die afwijken van de beginselen die aan de Indische regering tot leidraad zijn aangewe-

zenn in regelgeving van het opperbestuur. Zo wordt geprobeerd de taakverdeling tussen de Koning en de 

gouverneur-generaall  te preciseren. 

Inn aanvulling op de depêche moet op twee zaken worden gewezen. Ten eerste doet de vaststelling 

datt  de Indische regering de innerlijk e huishouding regelt niets af aan de grondwettelijke bevoegdheid 

vann de Koning om alles te regelen op koloniaal gebied, ook de innerlijk e huishouding. Wel wordt nu 

duidelij kk  dat bij  het maken van regelgeving over  zaken van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks 

beheer,, deze bevoegdheid vooral theoretisch is. In de praktij k zal Koning zich met het regelen van de 

innerlijk ee huishouding nauwelijks bemoeien (zelfs niet in de vorm van bevelen) omdat de Indische 

regeringg het beste op de hoogte is van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden 

bijj  het vaststellen van regelgeving op dit terrein. Elout zal het in zijn rapport van 1 april 1826 aan de 

Koningg erkennen: 'Veele zaken moeten ontwijfelbaar  aan de plaatselijke regering worden overgelaten, 

enn Indien van hier  geheel te regeren is zoo weinig mogelijk als nuttig*. 252 

Tenn tweede, zo stelt ook Elout in zijn rapport van 1 april 1826, geeft de depêche de grenzen tussen 

dee verdeling van regelgevende bevoegdheden van het opperbestuur  en van de Indische regering slechts 

;11 Van der  Kemp, p. 433-4. Laatste cursivering van mij. 
22 Van der  Kemp, p. 256. 
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'i nn groote trekken' aan.253 Er  wordt niet in aangegeven welke onderwerpen nog wel en welke onderwer-

penn niet meer  zaken zijn van zuiver  plaatselijk belang en dagelijks beheer. Evenmin wordt aangegeven 

wanneerr  de Indische regering in haar  regelgeving op het haar  toegewezen terrein nog wel of niet meer 

voortbouwtt  op het door  hoger  gezag vastgestelde. Een op de millimeter  nauwkeurige grens kan van 

tevorenn ook niet worden getrokken, omdat niet van tevoren bekend is welke onderwerpen in de toe-

komstt  allemaal geregeld zullen moeten worden en omdat de basisregel in de depêche gegeven door 

verschillendee gezagsdragers verschillend kan worden geïnterpreteerd en toegepast. De depêche geeft 

eenn principe dat in de praktij k zal moeten worden uitgewerkt en dat kan leiden tot discussies tussen het 

opperbestuurr  en de Indische regering over  de vraag of een bepaald onderwerp nog wel of niet meer  tot t 

dee innerlijk e huishouding behoort en of regelgeving van de Indische regering nog wel of niet meer 

voortbouwtt  op het door  hoger  gezag vastgestelde. Daarbij  zal in beginsel het opperbestuur  het laatste 

woordd hebben, maar  veel zal afhangen 'van omstandigheden en van persoonlijkheden'.254 De depêche 

iss daarmee de formulerin g van een basisregel en ook een waarschuwing aan de Indische regering dat ze 

tete ver  is gegaan, maar  niet een middel om toekomstige conflicten over  de taakverdeling te voorkomen. 

All  met al lijk t de depêche niet veel meer  te doen dan artikel 16 Rr  1818 te herhalen en te verhelderen. 

Verderr  vah niets af te dingen op de reden waarom de depêche is geschreven. Elout vermeldt uitdrukke -

lij kk  dat ze is geschreven vanwege een verlangen van de Koning om 'een punt van zoo veel gewigt tot 

hett  onderwerp eener  nadere opzettelijke en nadrukkelijk e aanbeveling te maken'.233 Elout beveelt met 

anderee woorden 'ui t naam des Konings', conform artikel 15 Rr  1818. 

Vann der  Capellen reageert echter  tel in een brief van 12 jul i 1825 aan Elout. Hij  betwist de door 

Eloutt  ontvouwde verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indiê en zet vraagtekens 

bijj  de bevoegdheid en de bedoelingen van Elout toen deze de depêche opstelde. Na een ontkenning ooit 

maatregelenn te hebben genomen die ingaan tegen bindende bepalingen van het Regeringsreglement van 

1818,, merkt hij  over  de verdeling op: 

Ikk  stem volgaarne met Uwe Excellentie in, dat (...) er  maatregelen, zelfs de Indische bezittingen 
betreffende,, kunnen zijn, welker  beoordeling hier  te lande niet zoo veilig als in Europa geschieden 
kan;;  maar  ik ben tevens van gevoelen, dat onder  de zoodanigen slechts gerangschikt kunnen worden, 
die,, welke van omstandigheden afhangen, welke hier  niet, of niet naauwkeurig genoeg gekend kunnen 
worden;;  terwij l alle overigen, deze gewesten betreffende, welke niet in gemelde cathegorie vallen, 
veelall  en bijkans zonder  uitzondering, eene naauwkeurige, algemeene, zoo wel als plaatselijke kennis 
enn ondervinding vereischen, die tot nog toe, niet often uiterste schaarsch in Nederland wordt aang-
etroffen,, en zonder  welke elke beslissing in Nederland, omtrent Indische zaken en belangen, niet dan 
hoogstt  gevaarlijk kan zijn. 
(...)) Zoo lang de kennis der  Indische zaken en belangen, in Nederland zelf niet vermeerdert en alge-

Vann der  Kemp, p. 256. 
Coolhaas,, p. 70; zie ook Coolhaas, p. 49-50 en 78. 
Vann der  Kemp, p. 433. Het punt van 'gewigt'  is de taakverdeling tussen Koning en Indische regering. 
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meenerr wordt, is voor de onzekerheid, die daaruit moet voortvloeijen, geene andere, noch meer veilige 
waarborg,, dan het volle vertrouwen, welke de Indische Hooge Regering, en bijzonder het hoofd van 
diee Regering billij k mag verwachten (..O-256 

Vann der Capellen meent dat de verdeling van regelgevende bevoegdheden die Elout heeft ontvouwd, 

medee ter verheldering van artikel 16 Rr 1818, een minder juiste is. De expertise inzake Nederlands-

Indiëë die de Indische regering in het algemeen, en de gouverneur-generaal in het bijzonder bezit, en het 

gebrekk aan ware kennis in Nederland, vereisen veel ruimere regelgevende bevoegdheden voor de 

Indischee regering. Van der Capellen geeft niet aan hoe ruim de bevoegdheid precies moet zijn. 

Overr de bevoegdheid en de bedoelingen van Elout toen hij de depêche opstelde merkt Van der 

Capellenn op dat hij meent dat Elouts berichten naar Nederlands-Indië, zoals de depêche van 11 decem-

berr 1824 

eenee algemeene en zelfde strekking hebben, welke, naar mijne overtuiging, niet met 's Konings belang 
overeenstemt,, noch zoo ik vertrouw met Hoogstdeszelfs wil en bedoelingen kan stroken (...). 
Dee strekking, die ik bedoel, is de weinig gematigde toon van afkeuring, die in Uwer Excellence's 
brievenn heerscht (...) en de intentie, die daarbij ondubbelzinnig doorstraalt, om de teugels der regering 
vann deze gewesten door den Koning aan mij toevertrouwd, uit mijne handen, in die van Uwer Excellen-
tie'' s ministerie over te brengen en alzoo de Hooge Regering dezer landen - met terzijdestelling van 
allee fondamentele inrigtingen (...) en in lijnregte oppositie, met het geen ooit 's Konings welbegrepen 
belangg gedogen kan - in een bloot administratief werktuig van Uwer Excellence's ministerie, te 
herscheppen;; dezelve niettemin gelijktijdig belast latende met eene ongedeelde hooge en uitgestrekte 
verantwoordelijkheid,, die slechts van eene, onmiddellijk van 's Konings souvereiniteit afdalende, en 
daarvann alleen afhankelijke wetgevende en uitvoerende magt, kan worden gevorderd.257 

Hiermeee introduceert Van der Capellen de tweede centrale kwestie in het conflict, de verhouding tussen 

dee minister van koloniën en de Indische regering. Hij onderscheidt namelijk tussen de Koning en de 

ministerr door te suggereren dat Elouts depêche (net als eerdere brieven van Elout aan de gouverneur-

generaal)) niet overeenstemt met de wil, de bedoeling en het belang van de Koning. Daarnaast beweert 

hijj  dat Elout de gouverneur-generaal aan zich ondergeschikt wil maken. 

Inn zijn brief aan de Koning van 22 juli 1825 voegt Van der Capellen nog een element toe aan de 

tweedee centrale kwestie.. De Koning, zo stelt hij 

kann niet willen (...), 200 lang de tegenwoordige bepalingen (...) blijven bestaan, dat de Minister van 
Koloniënn de Hooge Indische Regering en derzelver hoofd behandelt als ware Hem [de minister] 
opgedragenn Uwe Majesteit in Indie te vertegenwoordigen, en als ware Hij [de minister] met de zware 
verantwoordelijkheid,, die op mij en de Leden der Regering rust, belast.258 

Vann der Capellen stuurt daarom zijn brief van 12 juli aan de Koning persoonlijk om deze in staat te 

stellen n 

tee bevelen welke voortaan de verhouding zal zijn tusschen den Minister van Koloniën en Haren [de 
Koning]]  vertegenwoordiger in Indiê, indien Zij [de Koning] hierin veranderingen voor den vervolge 

Vann der Kemp, p. 233-4. 
Vann der Kemp, p. 226-7. 
Vann der Kemp, p. 238-9. Mijn cursivering. 
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noodigg en doelmatig mogt oordeelen. 

Vann der  Capellen meent dat volgens geldend recht (Me tegenwoordige bepalingen') er  geen sprake is 

vann een verhouding waarin de minister  de gouverneur-generaal behandelt als 'eenen van zijnen subal-

ternenn ondergeschikten', aldus eveneens de brief van 22 juli. 260 Hij  acht het echter  goed mogelijk dat 

bevelenn van de Koning in de toekomst zo'n verhouding kunnen bewerkstelligen, of in ieder  geval een 

anderee verhouding tussen de minister  en de gouverneur-generaal dan de bestaande. 

Alduss de hoofdlijnen van het conflict Elout - Van der  Capellen. Wie heeft in dit conflict nu het gelijk 

aann zijn zijde en wat is het resultaat van het conflict geweest? Om die vragen te beantwoorden moet 

nogmaalss worden bedacht het hier  om twee kwesties gaat: de regelgevende bevoegdheden van de 

Indischee regering, en de verhouding tussen de minister  van koloniën en de Indische regering. 

Dee eerste kwestie is door  het conflict verhelderd. Een verandering van geldend recht, van artikel 16 

Rrr  1818, is er  niet door  bewerkstelligd. De Koning maakt een kader  in de vorm van een Regeringsre-

glementt  waar  de Indische regering zich aan moet houden. Binnen de grenzen van dit kader  mag de 

Indischee regering, onverlet de grondwettelijke bevoegdheid van de Koning om elk koloniaal onderwerp 

tee regelen, regelgeving vaststellen op het terrein van de innerlijk e huishouding zonder  daarbij  van 

tevorenn te hoeven beraadslagen met het opperbestuur. Regelgeving die buiten dit terrein valt, wordt 

vastgesteldd door  de Koning. 

Inn zijn rapport aan de Koning van 1 april 1826, dat uitgebreid ingaat op Van der  Capellens brieven, 

benadruktt  Elout nogmaals de noodzaak van een vast kader, van door  de Koning vast te stellen 'vaste 

regelenn en beginselen'.261 Als gewijzigde omstandigheden in Nederlands-Indie*  noodzaken tot verande-

ringg of intrekkin g van door  de Koning vastgestelde bepalingen, dan 

magg en moet het veranderen van dezelve aan de Indische regering niet worden overgelaten; die 
bevoegdheidd moet aan U.M. alleen worden overgelaten; anders vervalt alle vastheid van bestuur  (...); 
anderss zou Uwer Majestehs opperbestuur  niet kunnen werken (..O.262 

Alss Van der  Capellenn in zijn brief van 12 jul i 1825 stelt dat de Indische regering veel ruimere regelge-

vendee bevoegdheden zou moeten hebben, is dat volgens Elout, in zijn rapport van 1 april 1826, een leer 

diee de gehele onafhankelijkheid van de Indische regering propageert en die 'hoogst gevaarlijk'  is.263 

Dezee opmerking is veelzeggend, omdat ze toont dat Elout (en naar  men mag aannemen ook de Koning) 

hechtt  aan een kort aangelijnde Indische regering. Ze gaat echter  voorbij  aan het hoofdbezwaar  tegen 

2599 Van der  Kemp, p. 239. Mij n cursiveringen. Van der  Capellen spreekt over  de Koning in de vrouwelijke 
vormm omdat zijn briefis gericht aan 'Uwe Majesteit', en het geslacht van het woord 'majesteit'  is vrouwelijk . 

2600 Van der  Kemp, p. 238, 
2611 Van der  Kemp, p. 251. 
762762 Van der  Kemp, p. 253-4. 
263263 Van der  Kemp, p. 253. 
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Vann der Capellens 'leer', het feit namelijk dat deze strijdt met geldend recht en met de in de depêche 

vann 11 december 1824 gegeven bindende verheldering ervan. Van der Capellens leer is daarom, zo kan 

inn toevoeging op Elout worden opgemerkt, naast gevaarlijk ook en in de eerste plaats onjuist. 

Watt betreft de tweede kwestie, de verhouding tussen de minister van koloniën en de gouverneur-

generaal:: deze wordt door het conflict een enigszins andere dan voorheen. Om dit te verduidelijken 

moett ook worden gekeken naar de verhouding tussen de Koning en de minister, en tussen de Koning en 

dee gouverneur-generaal. Het onderstaande, dat aansluit bij de opvatting van Logemann, heeft natuurlijk 

alleenn betrekking op de verhoudingen in de jaren 1816-1848. De Grondwet van 1848 zal grote verande-

ringenn veroorzaken. 

Watt betreft de verhouding tussen de Koning en de minister: door het ontbreken van politieke 

ministerielee verantwoordelijkheid is er in de jaren 1816-1848 geen sprake van een twee-eenheid 

Koning-minister,, maar kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de Koning en de minister. De 

invoeringg van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid in 1840 - die in andere opzichten 

eenn nieuwe verhouding tot stand brengt tussen de Koning en de minister - doet niet af aan de mogelijk-

heidd om dit onderscheid te maken.264 

Dee verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal is een verhouding tussen chef en 

ondergeschikte,, met een gouverneur-generaal die een aan de Koning direct ondergeschikt ambt be-

kleedtt De Koning is de bevelende, verantwoording vorderende chef, de gouverneur-generaal is een 'tot 

gehoorzaamheidd gehouden, verantwoording verschuldigd ondergeschikte'.265 De ondergeschiktheid 

komtt duidelijk naar voren uit artikel 60 Gw 1815 en uit artikel 16 Rr 1818. Dat dit het hier gaat om een 

directdirect ondergeschikt ambt, waar geen minister tussen is geplaatst, blijkt uit de verhouding tussen de 

ministerr en de gouverneur-generaal. 

Dezee verhouding is er namelijk niet een van chef en ondergeschikte. Noch in de Grondwet van 1815 

(enn van 1814 en van 1840), noch in het Regeringsreglement van 1818 worden de minister van koloniën 

enn de gouverneur-generaal in een hiërarchische verhouding tot elkaar geplaatst. De Grondwet kent de 

Koningg de hoogste regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden toe, het Regeringsreglement kent de 

gouverneur-generaall  (in Rade) aanvullende regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden toe, en over de 

ministerr van koloniën wordt in deze niet gesproken. Hij is degene tot wie de gouverneur-generaal 

normaliterr zijn correspondentie richt en via wie de Koning normaliter met de gouverneur-generaal 

correspondeertt (13 Rr 1818), zodat bevelen 'uit naam des Konings' (15 Rr 1818) de gouverneur-

2644 Zie ook Van der Pot-Donner, p. 430. Zie Kortmann, p. 305 voor een enigszins andere opvatting. Zie 
paragraaff  3.2 voor de gevolgen van de invoering van de strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid voor 
dee verhouding tussenn de Koning en de minister. 

2655 Logemann (1939), p. 497. 
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generaall  in de regel via ministeriele brieven zullen bereiken.266 

Dezee opvatting over  de verhouding tussen minister  en gouverneur-generaal stemt overeen met de 

opvattingg in het al behandelde advies van de Raad van State over  het concept-regeringsreglement van 

1815.. In dit concept was de Indische regering verantwoording schuldig aan de minister  (secretaris van 

staat),, niet aan de Koning (soevereine vorst). Volgens de Raad van State sprak het echter  vanzelf dat de 

Indischee regering niet verantwoordelijk is aan de minister, maar  aan de Koning. Zoals bekend is deze 

opvattingg van de Raad van State overgenomen in het Regeringsreglement van 1815, waarin is bepaald 

datt  de Indische regering verantwoording schuldig is aan de Koning (soevereine vorst). 

Voorr  de tweede kwestie in het conflict Elout - Van der  Capellen betekent dit het volgende. Van der 

Capellenn had in zijn brief van 12 jul i 1825 betwijfeld of Elouts aanschrijvingen wel in overeenstem-

mingg waren met de wil van de Koning en gesuggereerd dat Elout de gouverneur-generaal ondergeschikt 

wildee maken aan de minister  van koloniën. Nu is zojuist gebleken dat in de periode 1816-1848 een 

onderscheidd kan worden gemaakt tussen Koning en minister, zodat de gouverneur-generaal niet 'onder 

allee omstandigheden moest aannemen, dat instructies in ministeriele brieven inderdaad kwamen van of 

opp machtiging van zijn chef, den Koning'.267 Verder  zou het niet in overeenstemming zijn met geldend 

rechtt  als Elout als minister  van koloniën de gouverneur-generaal aan zich ondergeschikt zou willen 

maken,, waar  het toch op zou lijken als de depêche niet in overeenstemming met de wil van de Koning 

wass geweest Elout zou dan namelijk op eigen initiatie f een nadere omschrijving en verheldering van 

artikell  16 Rr  1818 hebben gegeven en de gouverneur-generaal daaraan hebben willen binden. 

Vann der  Capellen kan dus op zichzelf niet het recht worden ontzegd om te vragen of een bevel 

werkelij kk  uit naam des Konings is gegeven als hem dat niet duidelijk is, al helemaal niet als dat bevel 

zulkee grote gevolgen heeft In het onderhavige geval lijk t het gebruik van dit recht echter  minder  op 

zijnn plaats omdat in de depêche van 11 december  1824 is vermeld dat ze is geschreven vanwege een 

verlangenn van de Koning.261 En omdat het stuk in overeenstemming is met de wil van de Koning 

ontbreektt  elke grond aan de idee dat Elout zou willen proberen de gouverneur-generaal aan zich 

ondergeschiktt  te maken. 

Vann der  Capellen lijk t hiermee ook waar  het de tweede kwestie betreft de plank te hebben misgesla-

gen.. Twee juiste inzichten kunnen hem echter  niet worden ontzegd: in de periode tot het conflict is de 

gouverneur-generaall  niet ondergeschikt aan de minister, en de Koning is bij  machte de bestaande relatie 

2666 Zie ook Logemann (1939), p. 490,497-8. 
761761 Logemann (1939), p. 490. 
2611 Zie ook Cooüiaas, p. 26-9. Zie Krone, p. 70-9 en 89-90 voor  een iets andere opvatting over  Van der 

Capellenss brief van 12 jul i 182S, waarschijnlij k het gevolg van het feit dat Krone minder  aandacht besteedt aan 
Eloutss depêche van 11 december  1824. 
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tussenn de minister en de gouverneur-generaal te veranderen.269 De positie van de Koning als opperbe-

stuurderr bij uitsluiting maakt dit laatste mogelijk. 

Alss gevolg van het conflict Elout - Van der Capellen heeft de Koning de verhouding tussen de 

ministerr van koloniën en de gouverneur-generaal inderdaad enigszins veranderd. Nog voor Van der 

Capellenss brieven in Nederland aankomen, is er namelijk in november 1825 een gedachtewisseling 

tussenn Willem I en Elout. Het aanvankelijke standpunt van Willem I is dat Van der Capellens eigen-

machtigg optreden moet worden tegengegaan door 'bepalingen (...) om ten dezen, voor het vervolg 

volkomenn te voorzien'. Elout stelt een Koninklijk besluit ('bepalingen') op, dat bepaalt dat de Indische 

regeringg de aanschrijvingen van het ministerie van koloniën moet opvolgen en nakomen. Hij is van 

meningg dat het hier gaat om 'een regel, welke in den aard van de zaak (...) gegrond is, maar welke de 

ondervindingg leert, dat eene Koninklijke bevestiging behoeft'.270 Die opmerking zet Willem I aan het 

denkenn en op 29 november 1825 laat hij Elout weten dat een Koninklijk besluit bij nader inzien niet 

nodigg is omdat 

uituit den aard der zaak de Regering van Nederlandsen Indië er niet aan twijfelen mogt, dat de door U 
[dee minister] gedane aanschrijvingen altijd moeten geacht worden ter uitvoering van Zijner Majesteits 
bevelenn of bedoelingen te strekken.271 

Hiermeee is de zaak beslist: de gouverneur-generaal moet er voortaan van uitgaan dat elke ministeriële 

aanschrijvingg is uitgegaan met medeweten van de Koning en moet voortaan aannemen dat instructies in 

ministeriëlee brieven komen van of op machtiging van de Koning. Van der Capellens twijfel of brieven 

vann de minister wel in overeenstemming met de wil van de Koning waren, is vanaf nu uit den boze.272 

Verderr reikt de invloed van het conflict Elout - Van der Capellen echter niet. Er ontstaat geen 

hiërarchischee verhouding tussen de minister en de gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal blijf t 

verantwoordelijkk en ondergeschikt aan de Koning, niet aan de minister, die nog steeds niet meer is dan 

degenee via wie in de regel de correspondentie tussen de Koning en de gouverneur-generaal verloopt. 

Tott slot van de behandeling van de tweede kwestie in het conflict Elout - Van der Capellen moet 

voorr alle duidelijkheid nog op één ding gewezen worden: het conflict heeft een veranderde positie van 

dee minister in het leven geroepen, is 'rechtscheppend' geweest. De gedachtewisseling tussen Elout en 

Willemm I in november 1825 zou anders kunnen doen vermoeden: zij spreken over de veranderde positie 

2699 Zoals gebleken had Van der Capellen deze inzichten ontvouwd in zijn brief aan de Koning van 22 juli 
1825. . 

2700 Kiers, p. 184. Mijn cursivering. 
2711 Van der Kemp, p. 216. Mijn cursivering. 
2722 Zie ook Van der Kemp, p. 250; Krone, p. 74-5; en Logemann (1939), p. 498. Wel kan de minister de 

gouverneur-generaall  een aanschrijving sturen waarvan hij meent dat ze in overeenstemming is met de wil van de 
Koning,, maar die dat achteraf niet blijkt te zijn. Dit is voortaan geen kwestie waar de gouverneur-generaal zich 
meee mag bemoeien, maar een kwestie tussen Koning en minister. Zie Van der Kemp, p. 250, waar Elout spreekt 
overr de verantwoordelijkheid van de minister aan de Koning voor de aanschrijvingen van de minister aan de 
gouverneur-generaal. . 
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vann de minister als een vanzelfsprekende zaak, als volgend uit de aard der zaak, en impliceren daarmee 

datt de door Willem I op 29 november 1825 in het leven geroepen veranderde positie altijd heeft 

bestaan,, als een wezenskenmerk van de verhouding tussen de minister en de gouverneur-generaal. 

Inn zijn rapport aan de Koning van 1 april 1826 zal Elout deze implicatie nog eens herhalen en 

proberenn te bewijzen. Daartoe wijst hij onder meer op artikel 9 leg 1815 dat het heeft over bevelen aan 

dee gouverneur-generaal door of van wege de Koning, en op artikel 40 Rr 1818 dat het heeft over 

bevelenn aan de gouverneur-generaal door de Koning, of in Hoogstdeszetfs naam gegeven.273 Elout ziet 

daarbijj  over het hoofd dat deze formuleringen wel mogelijk maken dat een ander dan de Koning 

bevelenn geeft aan de gouverneur-generaal, maar niet bewijzen dat elk bevel van die ander 'uit de aard 

derr zaak*  een bevel van de Koning is. Het is het conflict Elout - Van der Capellen dat elk bevel van de 

ministerr van koloniën 'uit de aard der zaak' tot een bevel van de Koning heeft gemaakt. 

All  met al is het Regeringsreglement van 1818 vooral belangrijk voor de ontwikkeling van het staats-

rechtt voor Nederlands-Indië omdat de Indische regering er niet nauw de hand aan heeft gehouden en 

vrijj  eigenmachtig is opgetreden. Hierdoor heeft het opperbestuur in Nederland, met medewerking van 

dee minister van koloniën, het namelijk nodig geacht om: 

1.. een poging te doen om de grenzen van de regelgevende bevoegdheden van de Indische regering te 

omschrijvenn door te bepalen dat de Indische regering alle zaken van zuiver plaatselijk belang en 

dagelijkss beheer regelt, terwijl in alle andere gevallen het opperbestuur in Nederland regelt (zie de 

depêchee van 11 december 1824); 

2.. de positie van de minister van koloniën ten opzichte van de gouverneur-generaal te versterken door 

dee minister te promoveren tot iemand die door de gouverneur-generaal moet worden gezien als altijd 

dee bevelen van de Koning overbrengend (zie de gedachtewisseling tussen Willem I en Elout in 

novemberr 1825). 

3.433 Het Regeringsreglement van 1827 en de Instructi e voor de commissaris-generaal 

Opp 16 april 1825 schrijft Elout aan de Koning dat het Regeringsreglement van 1818 niett is bekrachtigd 

doorr de Koning en 'ook op dit oogenbhk niet meer vatbaar [is] om aan die bekrachtiging te worden 

onderworpen,, vermits intusschen, bij de Indiesche regering, vele nieuwe denkbeelden, met dat regle-

mentt strijdig, geboren, en sommige takken van het bestuur, dien overeenkomstig gewijzigd zijn'.274 Er 

zall  een nieuw Regeringsreglement gemaakt moeten worden. 

DitDit  schrijven leidt tot een briefwisseling tussen Elout en de Koning die op 22 juni 1825 wordt 

Ziee Van der Kemp, p. 249. 
Coolhaas,, p. 115. 
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afgeslotenn met het besluit van de Koning: 

(...)) dat, in afwachting dat het Reglement van bestuur  in Neerlandsch Indie (...) geheel en volledig zal 
zijnn herzien, inmiddels eenige bepaalde voorschriften zullen worden gegeven, tot betere regeling der 
bevoegdheidd van de Regering in Indie, en van hare verhouding tot het Bestuur  in het Moederland, en 
(...)) dat de instructie, op dat een en ander, naar  Batavia aftezenden, derwaards zullen worden overge-
brachtt  door  eenen Ambtenaar, die onder  den titel van Kommissaris Speciaal, of eenigen anderen, met 
genoegzamee macht zal zijn bekleed, om de naauwkeurige uitvoering derzelve te verzekeren. 
Hett  zal dienvolgens den Koning zeer  aangenaam zijn (...) zoo dra mogelyk van Uwe Excellentie, de 
noodigee ontwerpen van Besluiten en voorschriften te ontvangen.275 

Opp 10 augustus 182S wordt de 'Zuidnederlander' Du Bus de Gisignies door  Willem I benoemd, niet tot 

'Kommissariss Speciaal', maar  tot commissaris-generaal. Op 30 augustus 182S dient Elout een concept-

Regeringsreglementt  en een concept-reglement van orde voor  de Indische regering in, beide opgesteld 

doorr  Baud. Na overleg met de Koning laat Elout het concept-Regeringsreglement door  Baud omzetten 

inn 'wenken en aanmerkingen betrekkelijk het Indische regeringsreglement' voor  de commissaris-

generaal.2766 Deze wenken en aanmerkingen, die inhoudelijk weinig afwijken van het concept-Rege-

ringsreglement,, worden met een ontwerp-Instructi e voor  de commissaris-generaal op 11 september 

18255 ingediend bij  de Koning. Op 13 september  stelt Willem I de Instructi e voor  de commissaris-

generaall  van 1825 vast.277 

Alss Du Bus op 28 september  1825 vertrekt naar  Nederlands-Indië neemt hij  deze Instructi e mee, en 

ookk de wenken en aanmerkingen en het concept-reglement van orde voor  de Indische regering - dat 

concept-reglementt  van orde zal door  Du Bus op 11 november  1826 worden ingevoerd. Du Bus komt op 

33 februari 1826 in Batavia aan en aanvaardt de volgende dag de functie van commissaris-generaal (SNI 

1826,, nr. 5). Van der  Capellen heeft inmiddels op 1 januari 1826 de functie van gouverneur-generaal 

neergelegdd (SNI  1826, nr. 1). 

Eenn van de dingen die Du Bus in Nederlands-Indië doet is het vaststellen van een provisioneel 

Regeringsreglement,, dat van 1827. Hij  acht zich hiertoe bevoegd door  artikel 54 leg 1825, dat bepaalt 

dat,, omdat het Regeringsreglement van 1818 onvatbaar  is geworden voor  de opzettelijke overwegingen 

vann de Koning, de commissaris-generaal 'den bestaanden stand van zaken te dien opzigt [zal] handha-

ven,, met zoodanige wijzigingen, als zijn aangewezen in eene nota van aanmerkingen (...), dan wel, als 

hemm zelf, naar  Onze hem bekende inzigten, zullen noodig voorkomen'.278 Dat dit het Regeringsregle-

mentt  van 1827 niet meer  dan provisioneel is, volgt ook uit artikel 54 leg 1825: de commissaris-generaal 

moett  'aan het Ministeri e voor  (...) Koloniën eene stellige voordragt (...) doen, over  de eindelyke 

2755 Coolhaas, p. 133. 
"'Coolhaas,, p. 139. 
2777 Zie Coolhaas, p. 31-54,114-7, en 124-43 voor  een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 
2121**  Coolhaas, p. 140. Met de nota van aanmerkingen worden de 'wenken en aanmerkingen' van Baud en Elout 

bedoeld.. Zie Coolhaas, p. 45-6 en Van der  Wijck (1866), p. 37-8 over  de vraag of Du Bus artikel 54 leg 1825 in 
dezee juist heeft geïnterpreteerd. 
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bepalingen,bepalingen, welke door  Ons omtrent het beleid der  regering in 's Rijk s Indische bezittingen zouden 

behoorenn te worden vastgesteld'.279 

Opp 22 maart 1826 stuurt Du Bus de Indische regering het verzoek wijzigingen in het Regeringsre-

glementt  van 1818 voor  te stellen. Ter  voldoening zendt de Indische regering op 8 juni 1826 een nota 

naarr  Du Bus. Inhoudelij k stelt deze nota weinig voor  en Du Bus besluit dan ook op 11 november  1826 

eenn commissie van dri e ambtenaren te benoemen om een rapport over  het te ontwerpen Regeringsregle-

mentt  samen te stellen. De commissie brengt haar  rapport op 16 maart 1827 uit. Du Bus stelt vervolgens 

aann de hand van het rapport en de hem meegegeven wenken en aanmerkingen een concept-Regeringsre-

glementt  samen. Dat dit concept, dat in veel sterker  mate is gebaseerd op de wenken en aanmerkingen 

dann op het in Nederlands-Indië gemaakte rapport , wordt 31 jul i 1827 toegezonden aan de Indische 

regering.. Deze dient op 25 augustus 1827 haar  commentaar  op het concept in, waarna Du Bus op 30 

augustuss 1827 het provisionele Regeringsreglement van 1827 vaststelt (SNI1827, nr. 89).2* 0 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Overr  de opvattingen over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië in de periode van het 

opstellenn van het Regeringsreglement van 1827 hoeft weinig vermeld te worden: de combinatie van de 

profijt-ide ee en de zorg voor  de inlander  blijf t bestaan. Het is een combinatie die duidelij k blijk t in 

artike ll  59 leg 1825. Dit artikel bepaalt onder  meer: 

59.. (...) dat de strekking van het bestuur  behoort te zijn, om, door  de inkomsten van Nederlandsen 
Indie,, alle kosten van beheer, hoegenaamd te doen goedmaken; - om de Indische bezittingen voorna-
melykk te doen dienen tot bevordering van de handel, het fabriekwezen, de scheepvaart en de verdere 
zoo gelderyke, als andere belangen van het moederland; - en om, behoudens dat beginsel, den eigenen 
voorspoedd van die bezittingen en het geluk van derzelver  bewoners, zoo veel doenlyk te begunstigen, 
enn om door  eenen voortdurenden staat van rust en vrede, de meeste mogelijke gelegenheid tot ontwik-
kelingg van handel en nijverheid te geven. (...).281 

Zorgg om het lot van de inheemse bevolking blijk t daarnaast uit verschillende artikelen van het Rege-

ringsreglementt  van 1827, waarvan artikel 113 Rr  1827, dat nauwelijks verschilt van artikel 108 Rr 

1818,, het belangrijkste is: 

113.. De Inlandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming van de Regering. 
All ee geld-afpersingen, knevelarijen en willekeurige beschikkingen over  der  Inlanders personen, 
goederenn en arbeid, zijn ongeoorloofd. En zullen alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, die zich 
aann een dezer  misdaden schuldig maken, strengelijk worden gestraft. De Residenten en andere civiele 
gezagvoerderss zijn verpligt daartegen te waken en aan de Inlanders de gelegenheid te geven om 
vrijelij kk  hunne klagten intebrengen»2 

2799 Coolhaas, p. 140. Mij n cursivering. Zie ook de considerans van het Regeringsreglement van 1827 (SNI 
1827,, nr. 89), waar  wordt gesproken van het 'provisioneel (...) arresteren' van het Regeringsreglement. 

2X02X0 Zie Coolhaas, p. 55-84 en p. 143-55 voor  een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 
2.11 Coolhaas, p. 141. 
2.22 Mijer( l 848), p. 459-60. 
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Inn een toelichting bij het Regeringsreglement van 1827 die Du Bus op 5 maart 1828 aan Elout zendt 

merktt hij op dat het 'wel onnoodig [zal] zijn in eenige uitwijding te treden omtrent de bepalingen bij dit 

Artikell  voorgeschreven: aan derzelver doelmatige en nuttige strekking zal voorzeker door niemand 

getwijfeldd worden'. Du Bus acht, mede uit Nederlands eigenbelang, de bescherming van de inheemse 

bevolkingg een algemeen geaccepteerd en doelmatig uitgangspunt: het gaat erom 'den Inlander, door 

eenee goede behandeling aan ons te verbinden'.283 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1827, getiteld 'Van den Gouverneur Generaal en de Hooge 

Regering',, dat de artikelen 1-43 Rr 1827 beslaat. De samenstelling van de Indische regering komt 

voorall  in de volgende artikelen aan de orde: 

1.. Het hoogste gezag over Nederlandsen India wordt, in naam des Konings, uitgeoefend door den 
Gouverneurr Generaal. Een iegelijk, die zich aldaar bevindt, (...) moet den Gouverneur Generaal 
erkennenn als des Konings vertegenwoordiger (...). 
2.. Tot het beleid der Regering worden aan den Gouverneur Generaal toegevoegd vier Raden, die, 
gezamenlijkk met den Gouverneur Generaal, uitmaken de Regering van Nederlandsen Indië. 
Dee President van het Hoog Geregtshof en de Directeur Generaal van Financien kunnen, in zeer 
bijzonderee gevallen, (...) door den Gouverneur Generaal worden opgeroepen, om als adviserende 
ledenn aan de beraadslagingen der Regering deel te nemen. 
8.. De Raden van Indie" mogen geene andere vaste bedieningen bekleeden, zoo lang zij Leden van de 
Regeringg zijn.2*4 

Hett zal duidelijk zijn: het enige belangrijke verschil met de Regeringsreglementen van 1815 en 1818 is 

dee tweede alinea van artikel 2 Rr 1827, dat de Indische regering in bijzondere omstandigheden uitbreidt 

mett twee adviserende leden. In zijn toelichting bij het Regeringsreglement van 1827 geeft Du Bus aan 

waaromm deze alinea is opgenomen. Hij vindt dat bij 'het nemen van voorname finantiele of politieke 

maatregelen'' de deelname aan de beraadslagingen van de Indische regering door de twee adviserende 

ledenn nuttig kan zijn 'ter meerdere toelichting en bespoediging der beraadslagingen'.285 

Alss de nieuwe bepaling in Nederland in 1828 bekend wordt, ontmoet ze weinig instemming. Baud 

noemtt haar 'onnoodig en ondoelmatig': onnodig omdat de Indische regering ongetwijfeld bevoegd is 

omm 'personen in haar midden te doen ontbieden, tot het geven van mondelinge inlichtingen', ondoelma-

tigg omdat uit de bepaling zou kunnen worden afgeleid 'de onbevoegdheid der Regering, om hetzelfde 

mett andere Ambtenaren te doen'.2*6 Elout stemt in met Baud, zodat de tweede alinea van artikel 2 Rr 

18277 in het Regeringsreglement van 1830 (en in latere Regeringsreglementen) niet terug te vinden is. 

CC ooihaas, p. 416. 
Mijer,, p. 430 en 432. 
Coolhaas,, p. 168. 
Coolhaas,, p. 169. 
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Artike ll  12 Rr  1827 gaat over  de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië. 

Tenn opzichte van artikel 12 Rr  1818 is weinig veranderd: 

12.. De Gouverneur  Generaal is gehouden, alle zaken, die ter  beslissing van de Indische regering staan, 
tee brengen ter  overweging van de vergadering. Aan den Gouverneur  Generaal wordt de magt toege-
kend,, om, wanneer  hij  zulks oorbaar  voor  den lande en voor  des Konings dienst rekent, tegen de 
gevoelenss van de meerderheid te beslissen. 
(...)) Telkens als de Gouverneur  Generaal tegen de meerderheid mogt komen te beslissen, en telkens als 
eenn besluit der  Regering door  de beslissende stem van den Gouverneur  Generaal wordt opgemaakt, 
zullenn de adviezen en van den Gouverneur  Generaal en van de Raden in schrift overgegeven en naar 
hett  Ministeri e van de marine en koloniën worden overgezonden, met bijvoeging van alle zoodanige 
bedenkingenn en omstandigheden, als ter  zake dienstig zijn. C..).2*7 

Dee redactionele wijzigingen in dit artikel , zoals de vermelding van 'de beslissende stem', waarmee 

wordtt  gedoeld op de bevoegdheid van artikel 12 Rr  1815 die in het Regeringsreglement van 1818 

verdwenenn leek, en die nu terug te vinden is in artikel 4 van het Reglement van orde van de Indische 

regering,, zorgen niet voor  een andere verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden.288 Een 

verderee behandeling van artikel 12 Rr  1827 is daarom niet nodig. Volledigheidshalve wordt hier  slechts 

opgemerktt  dat de verantwoordelijkheid van de Indische regering aan de Koning, die ook in dit regle-

mentt  niet afzonderlijk wordt genoemd, door  artikel 12 Rr  1827 vooral een verantwoordelijkheid van de 

gouverneur-generaall  is en blijf t 

Vann belang voor  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië in het Regerings-

reglementt  van 1827, en voor  de verhouding tussen de minister  en de gouverneur-generaal (in Rade), 

zij nn de volgende artikelen: 

15.. De Gouverneur  Generaal in Rade, zoo wel als afzonderlijk handelende, is gehouden de bevelen, 
hemm door  den Koning, of uit naam des Konings toegezonden, natekomen. 
16.. De Gouverneur  Generaal in Rade is bevoegd, om, ten aanzien van allee de deelen van het bestuur, 
zoodanigee verordeningen en bepalingen vasttestellen, als, in overeenstemming met de gronden bij  dit 
Reglementt  vastgesteld, en met de door  of van wege den Koning gegeven voorschriften aan het beleid 
derr  algemeene Regering kunnen bevorderlijk zijn. Doch, omtrent alle zulke bepalingen en verorde-
ningen,, welke met de algemeene of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken in betrekking 
staan,, waarvan de volledige beoordeling alleen in Nederland kan plaats vinden, zal de Indische 
Regeringg niet vermogen te beslissen, maar  zal dezelve in tijd s de noodige voorstellen aan het Ministe-
rierie  van Marin e en Koloniën inzenden, om door  dit departement ter  kennis van Zijn e Majesteit te 
wordenn geDragt.2** 

Eloutss depêche van 11 december  1824 is niet ongemerkt aan artikel 16 Rr  1827 voorbijgegaan. Zoals 

gezegdd bepaalde de depêche dat zaken van plaatselijk belang door  de Indische regering worden gere-

geldd zolang daarbij  wordt voorgebouwd op wat door  hoger  gezag is vastgesteld, terwij l het opperbe-

2X72X7 Mije r  (1848), p. 433. 
MM Blijkens Coolhaas, p. 142 luidt artikel 4 RvOIR: 'All e besluiten worden bij  meerderheid van stemmen 

opgemaakt.. (...) Bij  staking der  stemmen is die des voorzitters [= de gouverneur-generaal] beslissend (...).' 
2,99 Mijer  (1848), p. 434-5. 
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stuurr regelt als het plaatselijk belang in verband komt met de relatie tussen Nederlands-lndië en 

Nederland,, en als in het plaatselijk belang beginselen zijn verweven die afwijken van het door hoger 

gezagg vastgestelde. 

Hett uitgangspunt van de depêche, namelijk dat artikel 16 Rr 1818 verheldering behoeft, is terug te 

vindenn in de wenken en aanmerkingen van Baud en Elout van 30 augustus 1825. Volgens dit stuk 

zullenn de 'meening van dit artikel [16 Rr 1818], en de grenzen der bevoegdheid, (...) bij eene nieuwe 

redactiee duidelijker dienen te worden aangewezen'. Wanneer eventueel te maken verordeningen 

inn betrekking staan met de algemeene of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken, welker 
volledigee beoordeling, slechts in Nederland kan geschieden, zal de [Indische] Regering niet vermogen 
tee beslissen - maar aan het Ministerie intijds de noodige voorstellen doen, om door het zelve ter kennis 
dess Konings te worden gebracht.290 

Off  hier iets anders bedoeld wordt dan in de depêche valt niet uit te maken, de ene vage omschrijving 

vann de verdeling van regelgevende bevoegdheden wordt vervangen door de andere vage omschrijving. 

Inn ieder geval verdwijnen de problemen die de formulering in de depêche opleverde niet door de 

nieuwee formulering: een precieze begrenzing tussen de regelgevende bevoegdheden van het opperbe-

stuurr en de Indische regering valt van tevoren niet te geven, en discussies over de vraag wanneer iets 

well  en niet in betrekking staat met algemene of staatkundige belangen zullen niet verdwijnen, evenmin 

alss discussies over de vraag wanneer een zaak alleen in Nederland kan worden beoordeeld. 

Hoee dit ook zij, de formulering in de wenken en aanmerkingen is vrijwel letterlijk overgenomen in 

artikell  16 Rr 1827. In zijn toelichting van 5 maart 1828 bij het Regeringsreglement van 1827 wijst Du 

Buss hierop. Hij wijst er ook op dat een opsomming van onderwerpen die in betrekking staan met de 

algemenee of staatkundige belangen van Nederland of van zaken die alleen in Nederland volledig 

beoordeeldd kunnen worden niet mogelijk is. Men loopt dan namelijk gevaar niet alle gevallen op te 

sommenn en zo tot uitzonderingen aanleiding te geven, die helemaal geen uitzonderingen zijn. Du Bus is 

vann mening dat de grotere ondergeschiktheid 

waarinn de Indische regering (...) door de nieuwe redactie van het onderhavigen Reglement gebragt 
wordt,, gevoegd bij het geen de ondervinding in de jongste tijden heeft opgeleverd (...), reeds van zelve 
[zal]]  medebrengen, dat er met eene meerdere omzigtigheid worde gehandeld, en de omschrijving van 
dee bepaling zelve in het gedachte artikel voorkomende, Iaat in dat geval zeer weinig vrijheid over om 
aann dezelve eene beperkte uitlegging te geven.291 

Duu Bus erkent hiermee dat een precieze begrenzing van tevoren niet te geven is, en ook dat artikel 16 

Rrr 1827 niet noodzakelijkerwijs een eind maakt aan discussies tussen het opperbestuur en de Indische 

regering.. Daarnaast lijk t hij, door te spreken over 'de ondervinding in de jongste tijden', de sterkere 

ondergeschiktheidd van de Indische regering mede te wijten aan het conflict Elout - Van der Capellen. 

Coolhaas,, p. 212. 
Coolhaas,, p. 213. 
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Tott  slot van de behandeling van artikel 16 Rr  1827 moet er  nog op gewezen worden dat de term 

'wetten',, die in artikel 16 Rr  1818 nog gebruikt werd voor  regelgeving gemaakt door  de Indische 

regering,, in artikel 16 Rr  1827 is verdwenen. De reden hiervoor  is te vinden in de wenken en aanmer-

kingenn van Baud en Elout, waar  wordt opgemerkt dat het woord 'wetten (...) welligt geschikt [is] om 

aann de Indische Regering een verkeerd begrip van hare bevoegdheid te geven'.292 Termen als 'verorde-

ningen''  en 'bepalingen' zijn volgens dit stuk meer  op hun plaats voor  de producten van regelgeving 

vann de Indische regering. Het lijk t een eerste poging om een iets zorgvuldiger  staatsrechtelijke termino-

logiee te ontwikkelen. 

Artike ll  15 Rr  1827 gaat over  de verhouding tussen het opperbestuur  en de Indische regering. Die 

verhoudingg verandert vanzelfsprekend niet: de Indische regering blijf t ondergeschikt aan de Koning. 

Ditt  blijk t ten overvloede uit artikel 13 Rr  1827 dat, vergelijkbaar  met artikel 13 Rr  1818, de Indische 

regeringg verplicht elke drie maanden aan het departement van de koloniën verslagen te zenden van het 

verhandeldee in de zittingen van de Indische regering, samen met een 'beredeneerd verslag (...), ten 

eindee den Koning in staat te stellen, om den stand van zaken met juistheid te kunnen beoordelen, en 

waarr  zulks noodig is, met volledige kennis te beslissen'.293 

Artike ll  15 Rr  1827 spreekt over  bevelen door  de Koning en bevelen uit naam van de Koning, anders 

dann artikel 15 Rr  1818, dat het alleen heeft over  bevelen uit naam van de Koning. De nieuwe redactie is 

ontstaann onder  invloed van het conflict Elout - Van der  Capellen en sluit volgens Du Bus de mogelijk-

heidd uit 'om zich aan de naarkoming en opvolging eener  ministeriele aanschrijving te onttrekken'. 

Dergelijkee aanschrijvingen kunnen 'nimmer, naar den aart van de Regeringsvorm in Nederland, 

anderss dan als een uhvloeijsel van Koninglijk e bevelen worden aangemerkt',294 aldus Du Bus in 

navolgingg van Willem I in zijn mededeling van 29 november  1825 en van Elout in zijn rapport van 1 

aprill  1826. Dat dit niet uit 'de aard van de regeringsvorm', maar  uit de Koninklijk e mededeling van 29 

novemberr  1825 volgt dat ministeriele aanschrijvingen per  definitie uitvloeisel zijn van Koninklijk e 

bevelen,, is al eerder  opgemerkt In ieder  geval bevestigen artikel 15 Rr  1827 en Du Bus' toelichting dat 

dee door  het conflict Elout - Van der  Capellen veranderde relatie tussen de minister  en de gouverneur-

generaall  is opgenomen in het staatsrecht voor  Nederlands-Indie. 

All  met al zijn de formuleringen over  de verdeling van regelgevende bevoegdheden en over  de verhou-

dingg tussen de Koning en de Indische regering in de artikelen 15 en 16 Rr  1827 niet veel veranderd ten 

opzichtee van het Regeringsreglement van 1818. De veranderingen die zijn gemaakt, zijn het gevolg van 

hett  conflict Elout - Van der  Capellen. Zij  dienen beide kwesties te verhelderen en daarnaast de veran-

Coolhaas,, p. 206. 
Mijc rr  (1848), p. 434. 
Coolhaas,, p. 209. Mij n cursivering. 
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derdee relatie tussen de minister  en de gouverneur-generaal te tonen. 

Anderee artikelen in het Regeringsreglement van 1827 dienen dezelfde doelen. Het Regeringsregle-

mentt  van 1827 onderscheidt zich vooral daarin van dat van 1818 doordat sommige bevoegdheden van 

dee gouverneur-generaal (in Rade) of aan grotere controle vanuit Nederland onderworpen zijn, of aan de 

Koningg zijn overgedragen. Zo bepaalt artikel 76 Rr  1827 dat geen algemene landbelastingen in 

Nederlands-Indiè**  mogen worden geheven 'dan op uitdrukkelijke n last van den Gouverneur  Generaal in 

Rade,, na voorafgaande autorisatie des Konings', waar  artikel 74 Rr  1818 slechts bepaalde dat geen 

belastingenn in Nederlands-Indtë mogen worden geheven 'dan op uitdrukkelijke n last of goedkeuring 

vann den Gouverneur  Generaal in Rade'.29S En artikel 17 Rr  1827 draagt, in overeenstemming met het 

KBB van 3 april 1825, nr. 89, de bevoegdheid tot het vaststellen van vijfjarig e begrotingen van inkom-

stenn en uitgaven op aan de Koning, waar  artikel 17 Rr  1818 het regelen van de jaarlijks e begroting van 

inkomstenn en uitgaven overliet aan de gouverneur-generaal in Rade.296 

Dezee artikelen zijn illustraties van het verlangen in Nederland naar  een korter  aangelijnde Indische 

regering,, maar  leveren geen wezenlijk verschil op tussen het Regeringsreglement van 1827 en zijn 

voorganger.. Dat dit blijk t ook uit het feit dat er  in het Regeringsreglement van 1827 veel artikelen 

blijvenn staan die bepalen dat bepaalde belangrijke kwesties door  de gouverneur-generaal in Rade 

geregeldd moeten worden, zonder  aan te geven hoe precies (18 en 19 Rr  1827). Ook zijn er  artikelen die 

opdrachtt  geven tot het vaststellen van procesrecht of tot het nader  regelen van het binnenlands bestuur 

zonderr  te bepalen wie die regelgeving vaststelt, daarmee in ieder  geval de mogelijkheid openlatend dat 

dezee kwesties door  de Indische regering geregeld worden (zie bijvoorbeeld 53, 55, 62, 72 Rr  1827). 

Zekerr  voor  de eerste categorie artikelen geldt dat de gedachte dat bepaalde onderwerpen het beste door 

regelgeverss ter  plaatse geregeld kunnen worden daarmee niet verdwijnt ; zij  het natuurlij k met het 

voorbehoudd dat de Koning over  die onderwerpen bevelen kan blijven geven, of de onderwerpen zelf 

kann regelen. 

Tott  slot van de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van organen in Nederlands-Indië 

moett  hier  nog worden gewezen op artikel 26 Rr  1827: 

26.. De Gouverneur  Generaal heeft het oppertoezigt over  en regelt alle dagelijksche voorvallen en 
aangelegenhedenn betreffende de Algemeene Regeering, achtervolgens de bepalingen van dit regle-
ment,, en door  den Koning gesanctioneerde en te maken wetten en verordeningen.297 

Nett  als artikel 1 leg 1815 en artikel 26 Rr  1818 draagt dit artikel de gouverneur-generaal de 'uitvoering 

2999 Mijer  (1848), p. 451 en 417. Een soortgelijke inperking van de bevoegdheden van de gouverneur-generaal 
inn Rade is onder  meer  te vinden in de artikelen 20,21 en 24 Rr  1827 (in vergelijking met de artikelen 20, 21 en 
244 Rr  1818). 

2966 Zie Mijer  (1848), p. 435 en 404. Een soortgelijke overdracht van bevoegdheden is te vinden in artikel 19 
Rrr  1827 (in vergelijking met artikel 19 Rr  1818). 

297Mijer(1848),p.439. . 
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inn engeren zin' op,29*  zodat hij  buiten de raden van Indtë om, nadere regelgeving van ondergeschikte 

aardd zal kunnen vaststellen. 

Opp basis van het voorgaande kan het Regeringsreglement van 1827 het best getypeerd worden als een 

onderr  invloed van het conflict Elout - Van der  Capellen herschreven en verbeterde versie van het 

Regeringsreglementt  van 1818. Het voegt daarbuiten geen nieuwe elementen toe aan het staatsrecht voor 

Nederlands-lndie,, zodat het theoretische belang ervan voor  dit staatsrecht niet groot is. 

Hett  praktische belang van het Regeringsreglement van 1827 is evenmin groot. Het reglement heeft 

nooitt  meer  dan voorlopige gelding gehad. Tijdens zijn verblij f in Nederlands-lndie van 1826 tot 1830 is 

Duu Bus commissaris-generaal gebleven, zodat het Regeringsreglement in die periode niet wordt 

toegepastt  Het is immers geschreven voor  de situatie waarin er  een gouverneur-generaal in Nederlands-

lndiee is, en die situatie doet zich pas weer  voor  vanaf januari 1830, als gouverneur-generaal Van den 

Boschh in Batavia aankomt. Deze gouverneur-generaal neemt echter  een nieuw door  de Koning vastge-

steldd reglement met zich mee, het Regeringsreglement van 1830. 

PositiePositie van de commissaris-generaal en regelgevende activiteiten 

Zoalss vermeld is Du Bus als commissaris-generaal naar  Nederlands-lndie gezonden. Zij n bevoegdhe-

den,, onder  meer  op het terrein van het vaststellen van regelgeving voor  Nederlands-lndie, vallen af te 

leidenn uit de artikelen 2 en 59 leg 1825. Deze artikelen luiden: 

2.. Ten einde den Kommissaris Generaal in staat te stellen, om alle bestaande afwijkingen, te doen 
herstellen,, en verder  zoodanige maatregelen te nemen, als het vereenigd belang van Nederland en 
Nederlandsenn Indie mogt komen te vorderen, wordt aan denzelven, de macht verleend, om, behoudens 
zijnezijne verantwoordelijkheid en de hem te geven bepaalde voorschriften, al datgene te verrigten, wat 
doordoor Ons zelf, op de plaats zijnde, zoude kunnen worden verrigt. 
59.. De Kommissaris Generaal zal omtrent alle zaken, niet in deze of nadere instruktien voorkomende, 
handelen,, zoo als hij  naar  gelang van de omstandigheden, en naar  zijne gemoedelijke overtuiging, zal 
vermeenenn te behooren, in het algemeen in het oog houdende, dat alle beslissingen, welke in aanra-
kingking komen met die beginselen van beheer, en met die inrigtingen, over welke sedert vele jaren groote 
verscheidenheidverscheidenheid van gevoelen heeft bestaan, zoveel doenlijk aan Ons behooren te worden overgelaten 
O-).299 9 

Dee commissaris-generaal heeft met andere woorden wel uitgebreide, maar  geen onbegrensde (regelge-

vende)) bevoegdheden. Hij  mag alles doen wat de Koning ter plaatse zou mogen doen, maar  hij  moet 

daarbijj  rekening houden met de bevelen van de Koning en mag niet op eigen initiatie f beslissingen 

nemenn die raken aan algemene beginselen van beheer  en aan een eventueel andere wijze van exploitatie 

vann Nederlands-lndie.300 Zo heeft de taakverdeling tussen de Koning en commissaris-generaal Du Bus 

Oranje,, p. 219. 
Coolhaas,p.. 140-1. 
Ziee ook Van der  Wijck (1866), p. 6-7. 
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meerr weg van de taakverdeling tussen de Koning en de gouverneur-generaal in het Regeringsreglement 

vann 1827 dan de formulering van artikel 2 leg 1825 zou doen verwachten. 

Hoee dit ook zij, de commissaris-generaal heeft uitgebreide regelgevende bevoegdheden. Toch is hij 

gedurendee zijn verblijf in Nederlands-Indië niet de enige aldaar met regelgevende bevoegdheden, ook 

dee Indische regering heeft bevoegdheden op dit terrein. Gedurende Du Bus' bewind bestaat de Indische 

regeringg - althans in theorie - uit een luitenant-gouverneur-generaal (een ambt genoemd in artikel 3 Rr 

1818)) en vier raden van Indië.301 Haar bevoegdheden blijken uit de open brief die Du Bus bij zijn 

aankomstt in Nederlands-Indië aan de Indische regering overhandigt en waarin onder meer te lezen valt 

datt de Koning verlangt 

datt de regeering van Nederlandsen Indie zal blijven in de uitoefening van het dagelijksch bestuur, 
onderr zoodanige wijzigingen en voorschriften, als Onzentwege door Onzen Commissaris Generaal 
zullenn worden vastgesteld.302 

Hoewell  geen sprake is van een nauwkeurige afbakening en Du Bus in de eerste drie jaren van zijn 

bewindd aan alle delen van het bestuur deelneemt, blijkt uit het Staatsblad van Nederlands-Indië wel dat 

onderr de uitoefening van het dagelijks bestuur ook het vaststellen van regelgeving van ondergeschikt 

belangg valt, in het kader van uitvoering. Zo vaardigt de Indische regering onder meer bepalingen uit 

overr het weer in dienst stellen van gepensioneerde inlanders (SNI1827, nr. 31), stelt ze een verbod vast 

opp het slachten van 'wijfjes buffels' (SNI 1828, nr. 6) en stelt ze bepalingen vast omtrent het frankeren 

vann brieven (SNI 1828, nr. 94). Meer in het algemeen laat de Indische regering zich niet onbetuigd in 

hett uitoefenen van het dagelijks bestuur: van de ruim 400 besluiten die in de jaren 1826-1830 in het 

Staatsbladd van Nederlands-Indië te vinden zijn, zijn 120 afkomstig van de Indische regering. 

Dee grote meerderheid van de besluiten is echter afkomstig van de commissaris-generaal, bijna 300. 

Veell  van die besluiten zijn bezuinigingsmaatregelen, maar onder de besluiten van de commissaris-

generaall  is ook belangrijke regelgeving te vinden, zoals het vaststellen van bepalingen over de invoe-

ringg van een nieuw muntstelsel voor Nederlands-Indië (SNI 1826, nr. 7; de gronden waarop het oude 

muntstelsell  moet worden vervangen zijn voorgeschreven in een geheim KB van 12 september 1825), 

overr de organisatie van dee rechterlijke macht (SNI 1826, nr. 57), over het verblijf en landbezit op Java 

enn de verhuring van landen in de Javaanse vorstenlanden (SNI 1827, nr. 53; hiermee zijn Van der 

Capellenss maatregelen die de vestiging van Europese landbouwers tegengaan ingetrokken), het vaststel-

lenn van een reglement voor de behandeling van inlanders en daarmee gelijkstaande personen, tot 

3011 Zie ook Van der Wijck (1866), p. 7. In de praktijk is luitenant-gouverneur-generaal De Koek vanaf maart 
18266 zozeer verwikkeld in de Java-oorlog dat hij zich met andere regeringszaken nauwelijks nog bezighoudt; hij 
bevindtt zich dan in de Vorstenlanden. Eerst zijn er vier raden van Indie, later twee raden en twee waarnemende 
raden,, nog later twee raden en één waarnemende raad. Zie Van der Wijck (1866), p. 12-8. Luitenant-generaal De 
Koekk was bij KB van 8 mei 1822, nr. 68 benoemd tot luitenant-gouverneur [sic] van Nederlands-Indië. Tijdens 
hett bewind van Du Bus droeg hij de juiste titel van luitenant-gouverneur-generaal. 

302302 SNI 1826, nr. 5. 
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dwangarbeidd veroordeeld (SNI1828, nr. 16) en het vaststellen van een politiereglement voor de stad en 

voorstedenn van Soerabaja (SNI 1829, nr. 8). 

Nett als in de voorgaande periodes zijn in het Staatsblad van Nederlands-Indie*  weinig Koninklijke 

besluitenn te vinden, ruim tien op een totaal van ruim 400 besluiten in de jaren 1826-1830. De Konink-

lijk ee besluiten gaan vaak over handelskwesties: zo wordt bij KB van 25 april 1828 Riouw tot vrijhaven 

verklaardd vanaf 1 januari 1829 (SNI 1828, nr. 68). Daarnaast is er een KB van 5 oktober 1828 dat gaat 

overr de traktementen van 'christenleeraren' (SNI 1829, nr. 17). Het lijk t hier niet om erg belangrijke 

kwestiess te gaan. Toch moet de rol van de Koning in deze periode niet onderschat worden. 

Zojuistt is al gebleken dat de gronden van het door de commissaris-generaal vastgestelde muntstelsel 

inn een KB zijn vastgelegd. Verder kan worden gewezen op het feit dat de vestiging van een particuliere 

bankk te Batavia en de vaststelling van een octrooi en een reglement van die bank, de 'Javasche bank', 

doorr Du Bus (SNI 1827, nr. 111) geschiedt naar aanleiding van een uitdrukkelijke machtiging van de 

Koning.. Het zijn voorbeelden die erop wijzen dat er inderdaad sprake is van een Indische regering die 

strakkerr aan de lijn wordt gehouden dan voorheen en die ook beter zijn plaats kent en wil kennen dan 

voorheen,, in de periode-Van der Capellen. 

3.4.44 Het Regeringsreglement van 1830 en de bijbehorende Instructies 

Opp 5 maart 1828 stuurt Du Bus zijn provisionele Regeringsreglement met een begeleidend schrijven 

naarr Nederland, waar het op 27 september 1828 in behandeling wordt genomen. De behandeling leidt 

ertoee dat Baud wordt opgedragen een nieuw reglement op te stellen. Bij het opstellen daarvan voert 

Baudd nauw overleg met Van der Bosch, de man van het cultuurstetsel, die op 16 oktober 1828 door de 

Koningg tot gouverneur-generaal is benoemd. Op 25 maart 1829 stuurt Baud een concept-Regeringsre-

glementt en een concept-Instructie voor de Hoge Regering van Nederlands-Indiè*  naar Elout, vergezeld 

vann een korte nota. Overleg tussen Baud en Elout over beide concepten volgt, waarna de beide stukken 

lichtlicht gewijzigd naar Van den Bosch worden gezonden. 

Vann den Bosch zendt op 16 april 1829 een nota over beide stukken aan de Koning. In die nota 

verzoektt hij ook om een Instructie voor de gouverneur-generaal, met daarin de hoofdbeginselen van het 

doorr de gouverneur-generaal te volgen beleid. Mondeling overleg tussen Elout, Baud en Van den 

Boschh volgt, wat leidt tot nadere veranderingen in beide concepten in de geest van Van den Bosch (en 

Baud)) en tot het opstellen van een concept-Instructie voor de gouverneur-generaal. Op 1 mei 1829 dient 

Eloutt het gewijzigd concept-Regeringsreglement en de gewijzigde concept-Instructie voor de Hoge 

Regeringg in bij de Koning, vergezeld van een begeleidend rapport. De concept-Instructie voor de 

gouverneur-generaall  wordt op 6 mei 1829 door Elout ingediend, ook vergezeld van een begeleidend 

rapport.. Uit dat laatste rapport, en uit artikel 25 van de Instructie voor de gouverneur-generaal blijkt dat 

dezee Instructie een uitsluitend op Van den Bosch toepasselijke verzameling voorschriften is: 'een 
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persoonlijkee lastbrief voor den Gouverneur-Generaal Van den Bosch, en mitsdien, zonder Onze 

uitdrukkelijkee verklaring, niet toepasselijk op dengenen, die na hem met het Opperbewind in Neder-

landschh Indië zal bekleed worden'.303 

Dee Raad van State brengt op 12 mei 1829 advies uit over het concept-Regeringsreglement en de 

concept-Instructiee voor de Hoge Regering. Het advies zorgt voor veranderingen in de redactie van 

enkelee artikelen in beide concepten, waarna de Koning op 16 mei 1829 het Regeringsreglement, de 

Instructiee voor de Hoge Regering van Nederlands-Indiè*  en de bijzondere Instructie voor gouverneur-

generaall  Van den Bosch vaststelt. Minder dan twee weken later verzoekt Elout de Koning om ontslag 

alss minister van koloniën. Dit ontslag wordt hem per 1 oktober 1829 verleend, waarna Quarles van 

Uffordd waarnemend minister van koloniën wordt tot 1 januari 1830, de dag waarop Servais van 

Gobbelscnroijj  minister van (waterstaat, nationale nijverheid en) koloniën wordt304 

Vann den Bosch vertrekt op 24 juli 1829 naar Nederlands-Indië, met het Regeringsreglement, de 

Instructiee voor de Hoge Regering en de bijzondere Instructie voor de gouverneur-generaal. Hij komt op 

22 januari 1830 in Batavia aan en treedt vanaf 16 januari 1830 op als gouverneur-generaal (SNI 1830, 

nr.. 8). Op 19 januari 1830 kondigt hij het in mei 1829 vastgestelde Regeringsreglement af (SNI 1830, 

nr.. 10), dat naar de datum van afkondiging meestal het Regeringsreglement van 1830 wordt genoemd. 

Dee Instructie voor de Hoge Regering en de bijzondere Instructie voor gouverneur-generaal Van den 

Boschh blijven geheim.305 

VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Inn de periode van het opstellen van het Regeringsreglement van 1830 geldt als vanouds de combinatie 

vann de profijt-idee en de zorg voor de inlander. Zo bepaalt artikel 30 Ihr 1829 dat de Indische regering 

haarr bijzondere aandacht moet vestigen op de voorwaarden waarop de Javanen de bij hen in gebruik 

zijndee gouvernementsgronden bebouwen. Daarbij moet door de regering worden gelet 'aan den eenen 

kantt op de tevredenheid en de welvaart der inlandsche bevolking, en aan den anderen kant op de meest 

krachtigee vermeerdering van den producten voor den Europeeschen handel'.306 Verder bevat het 

Regeringsreglementt van 1830 weer verschillende artikelen ter bescherming van de inheemse bevolking. 

Hett belangrijkste daarvan is artikel 112 Rr 1830, dat vrijwel gelijk is aan artikel 113 Rr 1827, en 

3033 Knibbe, (Bronnen) p. 66. 
3044 JJ. Quarles van Ufford (1788-1855) is secretaris-generaal van het ministerie van marine en koloniën 

(1825-1829,, 1840-1842) en waarnemend minister van marine en koloniën in 1829. De 'Zuidnederlander' P.L.J. 
Servaiss van Gobbelschroij (1784-1850) is minister van binnenlandse zaken, onderwijs en waterstaat (1825-1829) 
enn minister van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën in 1830. 

3055 Zie Coolhaas, p. 92-106, 156-60 en 162-447, en Knibbe, p. 58-74, (Bronnen) p. 11^4, (Bronnen) p. 50-
66,, en (Bijlagen) p. XL-L voor een uitgebreidere weergave van het voorgaande. 

3066 Knibbe, (Bronnen) p. 57. 
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bepaaltt  dat de inlandse bevolking de bijzondere bescherming van de regering geniet 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Tenn opzichte van het Regeringreglement van 1827 biedt het Regeringsreglement van 1830 inhoudelijk 

weinigg nieuws inzake de samenstelling en de bevoegdheden van de Indische regering. Het belangrijkste 

verschill  is er  een van vorm: enkele aspecten van deze onderwerpen die waren opgenomen in het 

Regeringsreglementt  van 1827, staan niet meer  in het Regeringsreglement van 1830, maar  in de geheime 

Instructi ee voor  de Hoge Regering van Nederlands-Indië van 1829. In verband hiermee kunnen twee 

vragenn worden gesteld: waarom de overheveling van sommige bepalingen naar  de Instructie, en 

waaromm is de Instructi e geheim? 

Hett  antwoord op de eerste vraag bestaat uit twee elkaar  aanvullende redenen. De eerste is afkomstig 

vann Baud en luidt 'dat het Regerings Reglement slechts moet inhouden, al wat publiek behoort te zijn, 

voorr  der  ingezetenen en ambtenaren gerustheid (...) en dat alle voorschriften, die de Koning aan de 

Indischee regering geven zal, en die in Indië bij  niemand dan bij  haar  behoeven bekend te zijn het 

eigenaardigstt  kunnen worden vervat in eene Instructie, niet voor  publicatie bestemd'.307 De tweede, 

benadruktt  door  Van den Bosch en Elout, is dat een Regeringsreglement, dat voor  Nederlands-Indië Mn 

velee opzigten zijn zal, wat de Grondwet voor  het moederland is',30*  slechts bepalingen behoort te 

bevattenn die maar  zelden aan verandering onderhevig zullen zijn en niet al te veel in details hoort te 

treden.. Bepalingen die betrekking hebben op de wijze van behandeling van de publieke zaken in de 

Indischee regering zijn aan verandering onderhevig en gaan niet over  de grote lijnen. Ze horen daarom 

eerderr  muis in een Instructi e dan in een Regeringsreglement. Een min of meer  onveranderlijk Rege-

ringsreglementt  verschaft bovendien het bestuur  in Nederlands-Indië 'eene zekere vastheid in zijn 

beginselen,, en aan het publiek wordt de hoogst mogelijke waarborg verschaft, dat het niet door  onop-

houdelijkee krenking in het systema van bestuur  in zijne belangen zal worden gekrenkt'.309 Met andere 

woorden::  het publiek hoeft niet alles te weten over  de werkwijze van en de verhoudingen binnen de 

Indischee regering, bovendien zijn veel van de bepalingen veranderlijk e detailkwesties die niet thuisho-

renn in een Regeringsreglement, dat toch een soort grondwet voor  Nederlands-Indië moet zijn, zowel 

voorr  de Indische regering als voor  de bevolking. 

Dee reden die Baud aandraagt is tegelijk een reden voor  het geheimhouden van de Instructie: het 

publiekk hoeft niet alles te weten. In zijn commentaar  op Bauds concept-Regeringsreglement verklaart 

3077 Knibbe, (Bronnen) p. 12; zie ook Coolhaas, p. 95. Bauds opmerking komt uit zijn nota aan Elout van 25 
maartt  1829, die bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1830 is genoemd. 

3011 Knibbe, (Bronnen) p. 21. Deze opmerking is van Elout en komt uit zijn rapport aan de Koning van 1 mei 
1829,, dat bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1830 is genoemd. 

3099 Knibbe, (Bronnen) p. 20, zie ook p. 21-4. 
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Eloutt  dat naar  zijn idee 'de instructie (...) niet geheim behoeft of behoort te zijn, en onder  onze Republi-

keinschee regeringsvormen waren alle instruction openbaar'.310 Baud geeft echter  niet toe. In zijn reactie 

opp Elouts commentaar  verklaart Baud dat het publiek niets te maken heeft met de kwesties die eerst in 

hett  Regeringsreglement, nu in de geheim te houden Instructi e staan: het bekend maken van sommige 

regelenn 'moet (...) niet verder  gaan, dan (...) noodzakelijk is; al het overige moet blijven tusschen den 

Souvereinn en zijnen vertegenwoordiger  in de Koloniën'.311 Volgens Coolhaas is Bauds achterliggende 

motieff  in deze dat met het onbekend houden van de Instructi e 'het ontzag voor  den Gouverneur 

Generaall  en den Raad, een der  grondpeilers van ons gezag, beter  bewaard bleef.312 Hoe dit ook zij , 

Eloutt  geeft na discussies met Baud en Van den Bosch toe: de Instructi e blijf t geheim. Ook latere 

Instructiess zullen geheim zijn. Het misschien wel bekendste voorbeeld is de voor  het volgende hoofd-

stukk relevante Instructi e voor  de gouverneur-generaal van 1855, die heeft gegolden tot 1926 en pas in 

19388 openbaar  is gemaakt. 

Dee samenstelling en bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in het eerste hoofdstuk 

vann het Regeringsreglement van 1830 ('Van den Gouverneur  Generaal en de Indische Regering'), dat 

dee artikelen 1-39 Rr  1830 beslaat, en in de Instructi e voor  de Hoge Regering. 

Nett  als in de Regeringsreglementen van 1815, 1818 en 1827 bestaat de Indische regering uit een 

gouverneur-generaall  en vier  raden van Indie, en mogen de raden geen nevenfuncties bekleden. Net als 

inn de Regeringsreglementen van 1818 en 1827 wordt de gouverneur-generaal de vertegenwoordiger  van 

dee Koning genoemd, aan wie raden van Indie worden toegevoegd (1,2 en 6 Rr  1830). De tweede alinea 

vann artikel 2 Rr  1827, over  adviserende leden, is verdwenen om redenen die zijn besproken bij  de 

behandelingg van het Regeringsreglement van 1827. De verhouding tussen de gouverneur-generaal en 

dee raden van Indië verandert evenmin. Artike l 9 Rr  1830 geeft de gouverneur-generaal de macht om in 

dee vergaderingen van de Indische regering tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen. De 

artikelenn 4 en 5 Dir  1829 bepalen dat bij  het staken van de stemmen de stem van de gouverneur-

generaall  beslissend is (artikel 4), en onder  welke omstandigheden de gouverneur-generaal bevoegd is 

tegenn het gevoelen van de meerderheid te beslissen, namelijk 'wanneer  hij  zulks oirbaar  voor  des 

Koningss dienst acht'  (artikel 5).313 

Inn zijn rapport van 1 mei 1829 merkt Elout op dat de bevoegdheid van de gouverneur-generaal om 

tegentegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen ervoor  zorgt dat er  niet sprake is van een collectieve 

verantwoordelijkheidd van de Indische regering aan de Koning, maar  van een persoonlijke verantwoor-

3,00 Coolhaas, p. 201. 
J""  Coolhaas, p. 213-4. Zie ook Coolhaas, p. 201,249,264-5 en 267. 
3122 Coolhaas, p. 97. 
3,33 Knibbe, (Bronnen) p. 52. Vrijwe l dezelfde formulering is te vinden in artikel 12 Rr  1827. 

202 2 



delijkheidd van de gouverneur-generaal aan de Koning: 

wantt  hij , als de magt hebbende, om tegen het gevoelen der  meerderheid te beslissen, blijf t meer 
bijzonderr  verantwoordelijk voor  alle maatregelen, ook voor  die welke met geheele overeenstemming 
vann den Raad van Indie worden genomen.114 

Doorr  deze bevoegdheid kan de gouverneur-generaal steeds handelen 

naarr  de inzigten van Uwe Majesteit, hetzij  (...) dat hij  die kenne uit bepaalde voorschriften, hetzij  dat 
hijj  die, bij  gevolgtrekking, afleide uit de algemeene strekking der  instructien, die hij  vóór  of na zijn 
vertrekk uit het moederland van Uwe Majesteit ontvangt311 

Ditt  alles is niet meer  dan logisch omdat de algemene regel is 

datt  de Gouverneur  Generaal moet zijn Uwer Majestehs vertegenwoordiger  in Nederlandsen IndiC 
[zoalss uitgedrukt in artikel 1 Rr  1830], en dat het hoogste gezag aldaar  door  hem bij  delegatie wordt 
uitgeoefend.316 6 

Hierui tt  volgt dat, hoewel de regelgevende bevoegdheid in Nederlands-Indie gezamenlijk wordt uitgeoe-

fendd door  de gouverneur-generaal en de raden van Indië, het overleg met de raden over  regelgeving 

tochh vooral dient om de gouverneur-generaal de zekerheid te geven 

datt  hij  omtrent alle voorvallende belangrijke zaken, de voorlichting zal hebben van de kennis en 
ondervinding,, die verondersteld wordt, in den boezem des Raads van Indie"  te berusten.317 

Eloutss opmerkingen tonen de duidelijk ondergeschikte positie van de raden van Indië ten opzichte van 

dee gouverneur-generaal. Bij  de behandeling van het Regeringsreglement van 1836 zal deze kwestie 

nogmaalss aan de orde komen, omdat daar  het bijna onvermijdelijk e gebeurt: de raden van Indië wordt 

hunn uitgeklede medeverordenende bevoegdheid ontnomen. 

Dee regelgevende bevoegdheden van de Indische regering worden behandeld in de artikelen 12 Rr  1830 

enn 17 Ihr  1829, haar  verhouding tot de Koning wordt behandeld in de artikelen 11 Rr  1830 en 16 Ihr 

1829.. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het Regeringsreglement van 1827 zijn er  niet. De 

gouverneur-generaall  in Rade mag, ten aanzien van al de delen van het bestuur  zodanige verordeningen 

enn bepalingen vaststellen als aan het beleid der  algemene regering kunnen bevorderlijk zijn. Die 

verordeningenn en bepalingen moeten in overeenstemming zijn met de gronden van het Regeringsregle-

mentt  van 1830 en met de door  of vanwege de Koning gegeven voorschriften (artikel 12 Rr  1830). De 

Indischee regering mag echter  geen bepalingen op eigen gezag invoeren die in betrekking staan 'met de 

algemeenee of staatkundige belangen van Nederland, of met zaken, waarvan de volledige beoordeeling 

alleenn in Nederland kan plaats hebben (...). Omtrent al zulke onderwerpen zal de Hooge Regering 

3144 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
3155 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
3166 Knibbe, (Bronnen) p. 24. Mij n cursivering. 
3177 Knibbe, (Bronnen) p. 24. 
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intijd ss de noodige voorstellen aan het Departement van Koloniën inzenden, om door  hetzelve ter  Onzer 

kenniss te worden gebracht'  (artikel 17 Dir  1829).31'  Als het gaat om het vaststellen van regelgeving 

moett  tenslotte nog gewezen worden op artikel 29 Rr  1830 dat, vergelijkbaar  met artikel 26 Rr  1827, 

bepaalt: : 

29.. De Gouverneur  Generaal zorgt voor  de behoorlijke uitvoering der  besluiten van de Hooge Indische 
Regeringg en regelt alle dagelijksche voorvallen en aangelegenheden, het algemeen bestuur  betreffende, 
inn overeenstemming met dit Reglement en met de algemeene of bijzondere bevelen van wege den 
Koningg ontvangen.319 

Ditt  artikel maakt als zijn voorgangers, maar  voor  het eerst met zoveel woorden, de gouverneur-generaal 

tott  uitvoerder  van de besluiten van de Indische regering, zodat hij  buiten de raden van Indië om, nadere 

regelgevingg van ondergeschikte aard zal kunnen vaststellen.320 

Dee verhouding van de gouverneur-generaal en van de Indische regering als geheel tot de Koning 

blijf tt  vanzelfsprekend een ondergeschikte. De gouverneur-generaal is gehouden de bevelen hem door 

dee Koning of uit naam van de Koning toegezonden na te komen (11 Rr  1830), de Indische regering is 

gehoudenn de bevelen haar  'in Onzen naam' gezonden na te komen (16 Dir  1829).321 Daarnaast zijn er 

ookk de met artikel 13 Rr  1827 vergelijkbare artikelen 12 en 13 Ihr  1829 die de Indische regering 

verplichtenn elke drie maanden aan het departement van koloniën verslagen te zenden van het verhandel-

dee in haar  zittingen (12 Ihr  1829), en haar  verplichten met de meeste spoed in afzonderlijke brieven aan 

hett  departement van koloniën te berichten over  alle 'gewigtige gebeurtenissen en handelingen (...) om 

alzooo het bestuur  in het moederland in staat te stellen, om (...) waar  zulks noodig is met volledige 

kenniss te kunnen beslissen omtrent de maatregelen van voorziening, welke vereischt mogten worden' 

(133 Ihr  1829).322 

Uitt  het voorgaande blijk t dat de uitgangspunten over  de bevoegdheden van de Indische regering die 

tenn grondslag lagen aan de formulerin g van de artikelen over  deze onderwerpen in het Regeringsregle-

mentt  van 1827 niet veranderd zijn. Zoals bekend komen die uitgangspunten erop neer  dat bepaalde 

soortenn regelgeving alleen door  de Koning kunnen worden vastgesteld, dat de Indische regering in 

sterkeree mate dan voorheen aan de controle van de Koning is onderworpen, en dat de Indische regering 

dee ministeriële aanschrijvingen altij d moet beschouwen als afkomstig van de Koning. 

Inn het Regeringsreglement van 1830 als geheel komen vooral de eerste twee uitgangspunten mis-

schienn nog wel sterker  naar  voren dan in het Regeringsreglement van 1827. Zo gaven verschillende 

artikelenn in het Regeringsreglement van 1827 over  het vaststellen van procesrecht niet aan welke 

3,11 Knibbe, (Bronnen) p. 54. 
3199 Mijer  (1848), p. 473. 
320ZieCoolhaas,p.251. . 
3211 Knibbe, (Bronnen) p. 54. 
3222 Knibbe, (Bronnen), p. 53-4. 

204 4 



regelgeverr  dat recht zou vaststellen, daarmee de mogelijkheid openlatend dat de Indische regering die 

regelgeverr  zou zijn. Het Regeringsreglement van 1830 bepaalt echter  dat de Koning het procesrecht 

vaststelt,, bijvoorbeeld in de artikelen 44 en 46 Rr  1830.323 

Daarnaastt  wordt in het Regeringsreglement van 1830 vri j  vaak gebruik gemaakt van een figuur  die 

inn het Regeringsreglement van 1827 nog slechts sporadisch werd gebruikt (zie de artikelen 21 en 76 Rr 

1827).. Het gaat om de figuur  waarbij  de Indische regering regelgeving vaststelt 'ten gevolge van eene 

vooraff  verkregen koninklijk e magtiging' (57 Rr  1830), of regelgeving vaststelt die 'onderhevig [is] aan 

dee koninklijk e bekrachtiging' (87 Rr  1830).324 Deze figuur  doet enigszins denken aan de in het volgen-

dee hoofdstuk te bespreken 'kroonordonnantie'.323 

Nett  als zijn directe voorganger  is het Regeringsreglement van 1830 een onder  invloed van het conflict 

Eloutt  - Van der  Capellen herschreven en verbeterde versie van het Regeringsreglement van 1818. Wel 

maaktt  het in veel ruimere mate gebruik van Koninklijk e machtiging vooraf of Koninklijk e goedkeuring 

achteraff  bij  door  de Indische regering vastgestelde regelgeving. Dit kan echter  niet gezien worden als 

eenn belangrijke ontwikkeling in de theorie van het staatsrecht voor  Nederlands-Indië. Belangrijker  dan 

hett  Regeringsreglement van 1830 zelf zijn twee passages in Elouts rapport van 1 mei 1829, dat is 

geschrevenn als toelichting bij  het concept-Regeringsreglement en de concept-Instructie voor  de Hoge 

Regering.. De ene passage toont de positie van de Koning als opperbestuurder  bij  uitsluitin g en zegt in 

hett  verlengde daarvan iets over  de status van het Regeringsreglement, de andere passage omschrijft de 

relatiee tussen de Koning en de gouverneur-generaal die het gevolg is van de positie van de Koning als 

opperbestuurder. . 

Watt  betreft de eerste passage: de Regeringsreglementen van 1818 en 1827 kenden een artikel waarin 

dee Koning de mogelijkheid werd geboden een luitenant-gouvemeur-generaal te benoemen (artikel 3 Rr 

18188 en artikel 3 Rr  1827). Uit het Regeringsreglement van 1830 is dit artikel verdwenen, net als alle 

anderee artikelen die spreken over  de luitenant-gouverneur-generaal. Bij  de discussies tussen Elout, 

Baudd en Van den Bosch heeft Elout zich aanvankelijk verzet tegen het schrappen van deze artikelen. 

Hijj  heeft zijn verzet echter  opgegeven 

omm dat het Regeringsreglement slechts van verbindende kracht is voor  het Indische bestuur  en niet 
voorr  Uwe Majesteit, die hetzelve vaststelt; dat daarin dan ook geene bepalingen opgenomen behoeven 
tee worden, waardoor  Uwe Majesteit aan zichzelve wetten zou voorschrijven, en dat eindelijk de 

3233 Meer  in het algemeen kan worden opgemerkt dat de Regeringsreglementen van 1830 en 1836, anders dan 
hunn voorgangers en dan het Regeringsreglement van 1854, vrij  veel artikelen bevatten die nauwkeurig aangeven 
welkee regelgever  welk onderwerp dient te regelen. 

3244 Mijer  (1848), p. 479 en 486. Zie bijvoorbeeld ook de artikelen 17, 58, 72,82,85,88 en 119 Rr  1830. 
33""  Met wat goede wil kan gesteld worden dat de figuur  al te vinden is in artikel 21 Rr  1818. Wel wordt daar 

blijkenss Mijer  (1848), p. 404 slechts gesproken over  'zoodanige nadere goedkeuring als de Koning aan zich 
zoudezoude verkiezen te behouden1 (mijn cursivering): een facultatieve bevoegdheid. 
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weglatingg van de artikelen, die van eenen Luitenant Gouverneur [Generaal] spreken, voor Uwe 
Majesteitt in allen geval geen beletsel kan zijn, om in enkele gevallen, waarin de noodzakelijkheid 
daarvann wordt ingezien, een Luitenant Gouverneur [Generaal] aan de Indische Regering toe te 
voegen.326 6 

Hett is een duidelijke formulering van wat misschien wel het centrale kenmerk is van het staatsrecht 

voorr Nederlands-Indië in de periode 1816-1848: de Koning is als opperbestuurder bij uitsluiting vrij 

omm door hemzelf gemaakte regels te wijzigen. Voor die wijziging is hij niemand verantwoording 

schuldig.. Het Regeringsreglement bindt dan ook alleen de lagere regelgevers, niet de Koning zelf Dit 

maaktt willekeur in het opperbestuur over de koloniën mogelijk. 

Dee tweede passage is een al eerder geciteerde opmerking van Elout, die luidt dat de gouverneur-

generaall  de vertegenwoordiger van de Koning in Nederlands-Indië is en het hoogste gezag aldaar bij 

delegatiedelegatie uitoefent. Volgens de huidige inzichten is delegatie het overdragen van een bevoegdheid tot 

hett nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, waarna de 

deleganss de bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen.327 Van een dergelijke vorm van delegatie is in 

dee periode 1816-1848 echter geen sprake. De Koning is opperbestuurder bij uitsluiting en bezit in 

principee als enige regelgevende bevoegdheden over de koloniën. Deze bevoegdheden kan hij naar 

believenn overdragen aan anderen, in casu de Indische regering, maar hij kan die bevoegdheden ook 

weerr naar believen tot zich nemen. De delegatie waar Elout het in 1829 over heeft is er dan ook een 

waarbijj  de delegans (de Koning) de daden van de delegataris (de Indische regering) 'bestieren kan en 

bevoegdd blijf t zoo noodig zelf datgene te doen, waartoe hij aan zijn vertegenwoordiger mede de macht 

verleende'.32* * 

Dee praktijk van regelgeving onder het Regeringsreglement van 1830 zal niet hier worden weergegeven, 

maarr tegelijk met de weergave van de praktijk van regelgeving onder het Regeringsreglement van 1836. 

Dee reden om de eerstgenoemde praktijk pas daar te behandelen is gelegen in de hieronder te behande-

lenn ontstaansgeschiedenis van het Regeringsreglement van 1836. Die ontstaansgeschiedenis geeft 

namelijkk aanleiding om de jaren 1830-1836, de periode waarin het Regeringsreglement van 1830 van 

krachtt is geweest, in drie periodes onder te verdelen. 

3.4.55 Het Regeringsreglement van 1836 en de bijbehorende Instructies 

Zoalss gezegd treedt Van den Bosch vanaf januari 1830 op als gouverneur-generaal van Nederlands-

Indië.. Als zijn plannen tot een terugkeer naar 'het oude stelsel der voormalige Compagnie of dat der 

3266 Knibbe, (Bronnen) p. 27. Zie ook Coolhaas, p. 171-3. Blijkens Coolhaas, p. 96 sprak Elout in het concept-
rapportt over de luitenant-gouverneur-generaal, in de definitieve versie is 'generaal' ten onrechte doorgehaald. 

3277 Zie de artikelen 10:13 en 10:17 Awb. 
3288 LA. Nederburgh (1927), p. 33. 
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geforceerdee cultuur', 329 zoals uiteengezet in zijn rapport aan de Koning van 6 maart 1829, bekend 

wordenn bij  de overige leden van de Indische regering roepen ze vooral verzet op bij  de raad van Indië 

Merkus.3300 Merkus is dan ook, aldus Van den Bosch in een missive aan de minister  van koloniën van 4 

aprill  1830, een groot voorstander  van het regeringssysteem van Van der  Capellen, dat 'geheel gegrond 

[is]]  op het stelsel van vrijen handel, en onmiddellijk beheer  van den Javaan, zonder  tusschenkomst van 

Europeanen'.331 1 

Vanaff  eind april 1831 woont Van den Bosch de vergaderingen van de raden van Indië in principe 

niett  meer  bij . De raden overleggen en het resultaat wordt aan de gouverneur-generaal meegedeeld. 

Stemtt  hij  met dat resultaat in, dan wordt het besluit vastgesteld, stemt hij  er  niet mee in, dan wordt over 

dee zaak nader  overleg gevoerd in een vergadering onder  voorzitterschap van de gouverneur-generaal. 

Vann den Bosch wil, zo stelt hij  in een geheime missive aan de minister  van koloniën van 4 juni 1831, 

zoveell  mogelijk 'alle direkte aanraking met de leden der  regering vermijden. Diskussiën, wanneer  men 

vooruitt  weet of veronderstelt, dat er  een gedetermineerd opzet tot weerstreving bestaat, leiden tot niets, 

dann tot verbitterin g en tot vertraging in de afdoening van zaken'.332 

Daarnaastt  verzoekt Van den Bosch in zijn geheime missive van 4 juni 1831 om uitgebreidere 

bevoegdhedenn voor  zijn opvolger: 

Hett  hoofd des bestuurs (...) moet (...) zoo onafhankelijk mogelijk gemaakt worden van de medewer-
kingg eens raads, waarvan in de moeijelijke aangelegenheden, in welke hij  zich geplaatst ziet, geen 
gepastee en eenparige medewerking te verwachten is. Hij  kan het dagelijksch beloop der  zaken aan dien 
raadd overlaten; maar  alle besluiten moeten aan zijne bekrachtiging onderworpen zijn; hij  moet het regt 
bezitten,, om die te kunnen wijzigen en ter  uitvoering zijner  instrukti e of van de hem gegeven bevelen, 
geenszinss de medewerking der  raad behoeven.333 

Voorr  zichzelf verlangt Van den Bosch een dergelijke macht niet, tenzij  de Koning mocht 'oordelen, dat 

inn den tegenwoordigen toestand van zaken, niets, of althans zoo min mogelijk, aan het toeval behoort te 

wordenn prijsgegeven'.334 

Hett  verzoek om inperking van de macht van de raden van Indië leidt op 17 januari 1832 tot een 

openn brief van de Koning. Daarin wordt Van den Bosch benoemd tot commissaris-generaal, bekleed 

mett  de macht 

3299 Steyn Parvé, p. 313. De formulering is van Van den Bosch zelf, uit zijn advies van 6 maart 1829. 
3300 P. Merkus (1787-1844) is vanaf 1816 onder  meer  gouverneur  van de Molukse eilanden (1822-1828) en 

presidentt  van net Hoog Gerechtshof (1828-1829). Tussen 1829 en 1835 is hij  raad van Indië, waarna hij  naar 
Nederlandd gaat Na terugkeer in Nederlands-Indië is hij  lid van de Raad van Indië (1839-1840), vice-president 
vann de Raad van Indië en (vanaf 1841) waarnemend gouverneur-generaal (1840-1842) en gouverneur-generaal 
(1842-1844). . 

3311 S. van Deventer, deel II , p. 136. 
3322 S. van Deventer, deel n, p. 356. 
3333 S. van Deventer, deel n, p. 355. 
3MM  S. van Deventer, deel n, p. 357. 
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omm op eigen gezag verordeningen uit te vaardigen, al waren die ook strijdig met het, bij Ons besluit 
vann den 16den mei 1829 (...) vastgesteld reglement op het beleid der regering in Nederlandsen Indië [= 
hett Regeringsreglement van 1830] (...), en in het algemeen om, behoudens zijne verantwoordelijkheid 
aanaan Ons, alle zoodanige maatregelen daar te stellen, als hem, in overeenstemming met de hem van 
OnzentwegeOnzentwege gegeven, of nader te geven bevelen, oorbaar en doelmatig zullen voorkomen, en als Wij 
zelf,zelf, op de plaats zijnde, zouden kunnen nemen.335 

Alss commissaris-generaal mag Van den Bosch dus regelgeving vaststellen zonder in overleg te hoeven 

tredenn met de raden van Indie, die in deze situatie geen medeverordenende bevoegdheden meer hebben. 

Bijj  zeer vertrouwelijke missive van 28 januari 1832 deelt de minister van koloniën, in opdracht van de 

Koning,, Van den Bosch wel mee dat hij van de open brief alleen gebruik moet maken als de omstandig-

hedenn dit gebiedend vorderen. 

Opp 15 februari 1832 zendt Van den Bosch, in antwoord op een ministeriële missive van 27 augustus 

18311 waarbij de Koning hem verzoekt zo lang in Nederlands-Indie te blijven als de 'volvoering en 

volkomenn grondvesting' van het cultuurstelsel vereist,336 een kabinetssschrijven naar Nederland. Daarin 

verzoektt hij, op grond van zijn slechte gezondheid, om de zending naar Nederlands-Indiê*  van een 

luitenant-gouverneur-generaal,, bestemd om hem op te volgen. In reactie hierop staat de Koning eind 

jul ii  1832 toe dat Van den Bosch zijn functies neerlegt en terugkeert naar Nederland. Hij zal de Koning 

adviserenn over de wijze waarop het bewind over Nederlands-Indië voortaan behoort te worden gere-

geld.. Baud zal naar Java gaan om het opperbestuur in Nederlands-Indië ad interim over te nemen van 

Vann den Bosch. Bij zijn vertrek naar Nederland moet Van den Bosch hem installeren als gouverneur-

generaall  ad interim (geheime Koninklijke besluiten van 22 en 28 juli 1832). 

Baudd komt 11 januari 1833 aan in Batavia. In reactie op de wens van de Koning, uitgedrukt in de 

ministeriëlee missive van 27 augustus 1831, heeft Van den Bosch inmiddels besloten om nog tenminste 

eenjaarr in Nederlands-Indië te blijven. Hij aanvaardt op 27 juni 1833 de waardigheid van commissaris-

generaall  (SNI 1833, nr. 37) en benoemt op 2 juli 1833 Baud tot gouverneur-generaal ad interim (SNI 

1833,, nr. 38). Baud wordt belast met de dagelijkse werkzaamheden, Van den Bosch houdt zich bezig 

mett de financiën, het cultuurstelsel, de defensie en de buitenbezittingen. Op 11 augustus 1833 reist Van 

denn Bosch naar Sumatra, waar hij zich onder meer bezighoudt met het bestrijden van de Padri's en met 

hett regelen van de bestuursinrichting op Sumatra. Na terugkeer op Java op 13 november 1833 ontwerpt 

Vann den Bosch richtlijnen voor de toekomst, op het terrein van het cultuurstelsel en het opstellen van 

dee begroting. Op 31 januari 1834 legt hij de functie van commissaris-generaal neer. Hij vertrekt twee 

dagenn later naar Nederland, waar hij op 30 mei 1834 wordt benoemd tot minister van koloniën. 

Gouverneur-generaall  ad interim Baud woont, net als Van den Bosch eerder, de vergaderingen van 

dee raden van Indië zo min mogelijk bij. Voor de vaststelling van besluiten wordt dezelfde procedure als 

S.. van Deventer, deel II, p. 361. Mijn cursiveringen. Zie ook SNI 1833, nr. 37. 
S.. van Deventer, deel II, p. 482. 
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onderr  Van den Bosch gevolgd.337 In een brief van 9 april 1834 aan Clifford , waarnemend minister  van 

koloniënn tot 1 januari 1834,33*  schrijf t Baud dat hem in gesprekken met Van den Bosch is gebleken dat 

dezee de Raad van Indie - dit is voortaan de term die gebruikt wordt, ook in toekomstige Regeringsregle-

mentenn - tot een zuiver  adviserend college wil maken.339 Baud heeft in Van den Bosch' opdracht een 

concept-Regeringsreglementt  opgesteld, dat hij  als bijlage meezendt en dat de Raad van Indie inderdaad 

tott  een adviserend college maakt Als het stuk in Nederland wordt ontvangen, is Van den Bosch al 

ministerr  van koloniën. Hij  houdt het stuk onder  zich en brengt er  wijzigingen in aan, die onder  meer 

beogenn de gouverneur-generaal afhankelijker  te maken van de bevelen van de Koning. Op 27 oktober 

18355 stuurt Van den Bosch het gewijzigde concept met een rapport en een nota van toelichting naar  de 

Koning.. De Koning stuurt de stukken op 29 oktober  door  naar  de Raad van State, die er  op 22 januari 

18366 advies over  uitbrengt en zich in meerderheid uitspreekt tegen het voornemen om van de Raad van 

Indi ee een zuiver  adviserend college te maken. Van den Bosch blijf t echter  bij  dit voornemen, zo blijk t 

uitt  zijn rapport van 10 februari 1836 in reactie op het advies van de Raad van State. 

Opp 12 februari 1836 deelt de Koning minister  Van den Bosch mee dat hij  instemt met diens uit-

gangspunt,, en daarom ook met het gewijzigde concept. Wel verlangt hij  enkele nadere wijzigingen in 

hett  concept. Van den Bosch brengt die wijzigingen aan en stuurt het concept op 18 februari 1836 aan 

dee Koning, die het op 20 februari 1836 vaststelt als het Regeringsreglement van 1836. Van den Bosch' 

regelgevendee activiteiten zijn hiermee nog niet ten einde. Op 26 maart 1836 dient hij  bij  de Koning een 

concept-Instructiee voor  de gouverneur-generaal en een concept-Instructie voor  de Raad van Nederlands-

Indi ee in, die ongewijzigd door  de Koning worden vastgesteld. De stukken worden naar  Nederlands-

Indi ee gezonden waar  De Eerens, gouverneur-generaal vanaf 29 februari 1836 (SNI  1836, nr. 22), het 

Regeringsreglementt  van 1836 afkondigt op 26 september  1836 (SNI  1836, nr. 48).340 De beide Instruc-

tiess blijven geheim.341 

3377 Dit gebeurt ook na Van den Bosch' vertrek, door  diens missive van 30 januari 1834, nr. 99a. Het geheime 
KBB van 28 jul i 1832 had Van den Bosch de bevoegdheid gegeven Baud aanwijzingen te geven over  sommige 
aangelegenheden,, bij  wijze van additionele instructie. Van den Bosch heeft dat onder  meer  bij  deze missive 
gedaan. . 

"**  G.G. Cliffor d (1779-1847) is advocaat (1802-1824), lid van de Tweede Kamer (1824-1830), minister  van 
koloniënn ad interim (1830-1834) en minster  van staat en lid van de Eerste Kamer (1834-1847). 

3399 De Regeringsreglementen spreken dus tot 1836 over  personen, de 'raden van (Nederlands-)Indie'; en vanaf 
18366 over  een college, de 'Raad van Nederlands-Indie'. 

3400 DJ. de Eerens (1781-1840) vervult verschillende militair e functies tijdens de Bataafse Republiek, het 
Koninkrij kk  Holland en het Keizerrij k Frankrijk . Ten tijde van het Koninkrij k der  Nederlanden is hij  onder  meer 
luitenant-generaall  (1826-1829), directeur-generaal van oorlog (1829-1834), luitenant-gouverneur-generaal 
(1834-1836)) en gouverneur-generaal (1836-1840). 

3411 Zie Knibbe, p. 106-14, (Bronnen) p. 83-209, Westendorp Boerma (1950), p. 113-25 en S. van Deventer, 
deell  H, p. 134-9, 307-10, 350-66, 482-92, 607-19, 772-4 en deel III , p. 14-21 voor  een uitgebreidere weergave 
vann het voorgaande. 
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VerhoudingVerhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië 

Inn de periode van het opstellen van het Regeringsreglement van 1836 geldt als vanouds de combinatie 

vann de profijt-ide e en de zorg voor  de inlander. Zo bepaalt artikel 41 Igg 1836 dat de gouverneur-

generaall  zijn bijzondere aandacht moet vestigen op de voorwaarden waarop de Javanen de bij  hen in 

gebruikk  zijnde gouvernementsgronden bebouwen. Daarbij  moet worden gelet 'aan den eenen kant op de 

tevredenheidd en de welvaart der  inlandsche bevolking en aan den anderen kant, op de meest krachtige 

vermeerderingg van producten voor  de Europische markt'. 342 Verder  bevat het Regeringsreglement van 

18366 weer  verschillende artikelen ter  bescherming van de inheemse bevolking. Het belangrijkste 

daarvann is artikel 98 Rr  1836, dat vrijwe l gelijk is aan artikel 112 Rr  1830, en bepaalt dat de inlandse 

bevolkingg de bijzondere bescherming van de regering geniet. 

Dee inmiddels overbekende combinatie komt ook voor  in een vri j  bekende passage uit een brief van 

Vann den Bosch aan Baud van 4 jun i 1831, die hier  echter  vooral om een andere reden genoemd wordt. 

Dezee passage luidt : 

Indi ee is een Nederlandsen wingewest, de bevolking moet met billijkhei d en regtvaardigheid worden 
bestuurd::  dat is, men moet geenen inbreuk maken op hare huishoudelijke noch godsdienstige inrig-
tingen,tingen, haar  tegen alle mishandelingen beschermen, en zoveel mogelijk naar hare eigen begrippen 
besturen,besturen, maar  voor  het overige moeten de belangen van deze landen geheel ondergeschikt zijn aan 
diee des Moederlands. 
Ziedaarr  mijns inziens het systema dat op den voorgrond moet worden gesteld; kende ik een ander  om 
denn Javaan gelukkiger  te maken, ik zoude het voorstaan, maar  alles wat ik zie en ondervind overtuigt 
mij ,, dat er geen grooter ongeluk is dan zich tegen wil en dank een geluk of hetgeen een ander in ons 
belangbelang als zoodanig verkiest voor te stellen, opgedrongen te zien.343 

Volgenss Van den Bosch brengt billij k en rechtvaardig besturen van de inheemse bevolking met zich 

meee dat die bevolking niet wordt verwesterd, maar  onder  haar  eigen cultuur  blijf t leven. Dit is naar  zijn 

ideee een van de grote fouten van het door  Van der  Capellen (en Merkus) voorgestane systeem geweest: 

dee poging de inheemse landbouwers tot het produceren voor  de Europese markt te bewegen bracht de 

noodzaakk tot een zekere verwestersing van de inheemse bevolking met zich mee. Van den Bosch verzet 

zichh hiertegen: 

Ikk  voor  mij  ben van gevoelen, dat gelijk geen nieuw godsdienstig stelsel aan eenig volk behoort 
opgedrongenn te worden, maar  aan ieder  de vrijhei d moet worden gelaten, om óf bij  het bestaande te 
blijven,, óf tot een ander  over  te gaan, dat hem beter  schijnt en met de maatschappelijke orde bestaan-
baarr  is, ook even zoo, het gezag van het gouvernement geen inbreuk behoort te maken, op de burger-
lijk ee instellingen eener  natie, althans niet vóór  zij  de begeerte daartoe, op eene verstaanbare wijze, 
heeftt  aan den dag gelegd; en dan nog alleen, indien de verlangde verordeningen bestaanbaar  zijn met 
dee regten van allen en met de pligten van het bestuur. 
Datt  dit nu de Javaan wel niet is geraadpleegd, bij  het invoeren van het (...) stelsel [van Van der 
Capellen],, behoeft zeker  geen betoog. Men heeft voor  hemm beslist: wat geluk is, en onder  welken vorm 
enn wijze van bestuur, hij  dat geluk deelachtig worden kan; en daarbij  even weinig zijne neigingen, 
burgerlijk ee instellingen, als de regten der  onderscheiden volksstanden geraadpleegd, ja, (...) die 

Knibbe,, (Bronnen) p. 198. 

Westendorpp Boerma (1956), deel I, p. 93. Mij n cursiveringen. 
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dikwerff  op eene wijze geschonden, die maar  al te zeer  aantoont,, tot welke vermetele en onregtvaardige 
maatregelen,, stelselzucht vervoeren kan.344 

Inn hoeverre Van den Bosch' kritie k op Van der  Capellens stelsel terecht is, zal hier  niet worden onder-

zocht.. Waar  het om gaat is dat er  hier  sprake is van een heel ander  uitgangspunt over  de relatie tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië dan in de periode 1814-1830. Het oudere uitgangspunt komt duidelijk 

naarr  voren uit het eerder  behandelde advies van de Raad van State van 6 december  1814, dat juist had 

gesteldd dat de enige manier  om het lot van de inheemse bevolking te verbeteren was gelegen in het 

brekenn met de inlandse zeden en gewoonten. Van den Bosch keert weer  terug naar  de in het ontwerp-

Charterr  van 1803, het Charter  van 1804 en het Regeringsreglement van 1806 uitgedrukte opvatting. In 

dezee stukken werd bepaald dat de inheemse zeden en gewoonten in stand gehouden moeten worden. 

Inn de volgende hoofdstukken zal blijken dat de vraag of de inheemse bevolking haar  eigen zeden en 

gewoontenn moeten worden gelaten of dat juist gestreefd moet worden naar  verwestersing van de 

inheemsee bevolking tot 1942 een centrale rol zal Wijven spelen in het Nederlandse koloniale beleid en 

hett  Nederlandse koloniale denken. 

SamenstellingSamenstelling en bevoegdheden van de Indische regering 

Dee samenstelling van de Raad van Indië, de bevoegdheden van de gouverneur-generaal en de Raad van 

Indië,, en de verhouding van de gouverneur-generaal tot de Koning worden behandeld in het eerste 

hoofdstukk van het Regeringsreglement van 1836, getiteld *Van den Gouverneur  Generaal en den Raad 

vann Nederlandsen indië', dat de artikelen 1-31 Rr  1836 beslaat, in de Instructi e voor  de gouverneur-

generaall  van 1836 en in de Instructi e voor  de Raad van Nederlands-Indië van 1836. Allereerst kan 

wordenn gewezen op de volgende artikelen in het Regeringsreglement: 

1.. Het hoogste gezag in Nederlandsen Indie, wordt van wege en in naam des Konings, uitgeoefend 
doorr  den Gouverneur  Generaal (...). Een ieder, die zich aldaar  bevindt (...) moet den Gouverneur 
Generaall  (...) erkennen als des Konings vertegenwoordiger. 
2.. Aan den Gouverneur  Generaal (...) wordt toegevoegd een adviserende Raad, te zamengesteld uit 
eenen,, door  den Koning te benoemen Vice-President en vier  Leden (...). De Raad voert den naam van 
RaadRaad van Nederlandsch Indië, en zal steeds door  den Gouverneur  Generaal (...), zoo dikwijl s deze 
zulkss mogt raadzaam oordelen, kunnen worden gepresideerd.343 

Alss vanouds oefent de gouverneur-generaal het hoogste gezag in Nederlands-Indië uit, maar  de positie 

vann de Raad van Indië is veranderd. Zoals hierboven gebleken, is de Raad een adviserend lichaam 

geworden.. Verder  bestaat de Raad niet meer  uit vier  leden, maar  uit een vice-president en vier  leden. 

Hoewell  de gouverneur-generaal de bevoegdheid heeft de vergaderingen van de Raad voor  te zitten (zie 

ookk 10 Igg 1836 en 2 Irn i 1836), zal normaliter  de vice-president de vergaderingen van de Raad van 

S.. van Deventer, deel IL  p. 228. Uit een nota van Van den Bosch aan de raden van Indië van 8 maart 1831. 
Mijerr  (1848), p. 497-8. 
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Indiee voorzitten (3 Irni 1S36). De leden van de Raad van Indië mogen als voorheen geen andere vaste 

bedieningenn bekleden: het zou de objectiviteit van hun advies in gevaar kunnen brengen (8 Rr 1836; zie 

200 Irni 1836 voor een uitzondering op deze regel). 

Dee invoering van het ambt van vice-president hangt samen met de veranderde functie van de Raad 

vann Indië. In Bauds concept-Regeringsreglement en in Van den Bosch' aangepaste versie was bepaald 

datt de Raad van Indië zou bestaan uit een president en vier leden. De president zou de vergaderingen 

vann de Raad normaliter moeten voorzitten. De Raad zou een president moeten krijgen omdat hij 

'blotelijkk [moet] zijn een adviserend kollegie, met soortgelijke attribution als aan den Raad van State, in 

hett Moederland zijn toegekend'.346 Uiteindelijk is op aandrang van de Koning de term 'president' 

vervangenn door 'vice-president' omdat de gouverneur-generaal 'zich de bevoegdheid moet voorhouden, 

omm telkens wanneer hij zulks raadzaam mogt oordeelen de vergaderingen van den Raad van Indien te 

presideeren'.3477 Aan de oorspronkelijke beweegreden doet dit echter weinig af, al helemaal niet als 

bedachtt wordt dat de Raad van State van 1814 af op grond van een 'Provisionele Instructie voor de 

Raadd van State' ook een vice-president heeft, die de dagelijkse leiding der zaken heeft.348 

Dee veranderde positie van de Raad van Nederlands-Indië heeft grote gevolgen voor de artikelen in 

hett Regeringsreglement en de Instructies van 1836 over de verhouding tussen de gouverneur-generaal 

enn de Raad. De artikelen die de gouverneur-generaal de bevoegdheid gaven tegen het gevoelen van de 

meerderheidd te beslissen (9 Rr 1830, 4 en 5 Ihr 1829) zijn verdwenen: de gouverneur-generaal beslist 

immerss in alle gevallen alleen. De artikelen over deze verhouding betreffen vooral het raadplegen en de 

wijzee van adviseren van de Raad van Indie. Zo is er de eerste alinea van artikel 11 Rr 1836: 

11.. De Gouverneur Generaal is gehouden, den Raad van Indie te raadplegen, zoo wel in algemeene als 
bijzonderee aangelegenheden, het dagelijksch bestuur betreffende en waarvan alleen zullen uitgezon-
derdd zijn, zoodanige zaken, als bij de Instructie voor den Gouverneur Generaal, zijn of nader zullen 
wordenn bepaald. (...).M9 

Artikell  11 Rr 1836 legt de gouverneur-generaal een plicht tot raadpleging op, ook als het gaat om het 

vaststellenn van regelgeving. De artikelen 12 en 13 Igg 1836 bevatten uitzonderingen op deze plicht: 

overr zaken die volstrekt ontwijfelbaar of van zeer weinig belang zijn hoeft het advies van de Raad niet 

tee worden ingewonnen (12 Igg 1836) en spoedeisende zaken kunnen door de gouverneur-generaal 

zonderr ingewonnen advies worden afgedaan (13 Igg 1836). In het laatste geval moet de Raad van Indië 

3466 Knibbe, (Bronnen) p. 98. Deze passage komt uit Bauds toelichting bij zijn concept-Regeringsreglement. 
Artikell  70 Gw 1815 bepaalt dat de Raad van State een voorzitter heeft, en wel de Koning. 

3477 Knibbe, (Bronnen) p. 187. De passage is te vinden in een brief van secretaris van staat De Mey van 
Streefkerkk aan Van den Bosch van 12 februari 1836. 

3444 Zie Raad van State 450 jaar, p. 157-8, en Oud (1967, 1970), deel I, p. 452. Blijkens Raad van State 450 
jaar,jaar, p. 159 heeft de Provisionele Instructie gegolden tot 1861, toen de Wet op de Raad van State in werking 
trad. . 

3499 Mijer (1848), p. 501. 
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well  van het genomen besluit op de hoogte worden gebracht (13 Igg 1836). 

Complementairr  aan de plicht tot raadpleging voor  de gouverneur-generaal is er  een adviesplicht voor 

dee Raad van Indië. Deze is te vinden in artikel 9 Irn i 1836, dat bepaalt dat de vice-president en de leden 

vann de Raad verplicht zijn te adviseren over  alle zaken en onderwerpen die door  de gouverneur-

generaall  aan de Raad van Indie*  worden gezonden.350 Over  de adviezen van de Raad van Indi ë wordt 

onderr  meer  bepaald dat de Raad bij  het opstellen van adviezen inlichtingen mag vragen van colleges en 

allee burgerlijk e en militair e ambtenaren (12 Rr  1836), dat de adviezen worden vastgesteld bij  meerder-

heidd van stemmen (19 Irn i 1836) en dat de adviezen met gepaste spoed moeten worden uitgebracht (22 

Irn ii  1836 en 19 Igg 1836). 

Eénn reden voor  de verplichtin g tot raadpleging is dat, aldus Van den Bosch, de Raad van Indi ë 

doorgaanss bestaat 

uitt  zoodanige leden, die (...) veelal eene grondige kennis der  plaatselijke aangelegenheden in Indie 
verkregenn hebben, en dus het beste in staat zijn om te kunnen beoordelen wat ter  uitvoering van 
algemeenee bepalingen en voorschriften gevorderd wordt. De Gouverneur  Generaal daarentegen, veelal 
onmiddellij kk  van hier  gezonden, is, in den regel van die kennis verstoken. (...) Het is op die wijze dat 
dee Gouverneur  Generaal eene gepaste handleiding verkrijgt , om met spoed te kunnen beslissen, (...) en 
dee beste regel aan den loop der  zaken gegeven worden kan.351 

Dee Raad van Indi e heeft expertise in huis die de gouverneur-generaal niet bezit, en is voor  de laatste 

daaromm een onmisbaar  hulpmiddel bij  het regeren. Daarnaast is de verplichtin g tot raadpleging ook van 

belangg voor  de Raad zelf. Van den Bosch wijst erop dat door  de raadpleging de Raad van Indi ë 

hett  beste bekend [wordt ] met de bezwaren, die de algemeene bepalingen in de uitvoering ondervinden, 
enn de wijzigingen, die, op grond dier  ondervinding daarin noodig zijn, en dus in staat gesteld om met 
kenniss van zaken te beslissen, wanneer  en waarom wijzigingen kunnen noodig zijn; terwij l tevens de 
antecedentenn het best bewaard blijven.352 

Doorr  gedurige raadpleging kan de Raad zijn expertise behouden en deskundige adviezen blijven geven. 

Hett  behoud van expertise is ook daarom van belang omdat de gouverneur-generaal 

zichh niet te veel aan zijne schrijftafel boeijen moet, maar  dikwijl s door  plaatselijke inspection, zich van 
denn gang en staat der  zaken moet overtuigen. Op die wijze is hij  wel verplicht de afdoening van 
gewonee gevallen aan den Raad over  te laten; dan hoe moeijelijk moet het niet zijn voor  denzelven [= 
dee Raad] zulks naar  behooren te doen, indien hij  [= de Raad] onbekend is met hetgene dikwerf vroeger 
iss bevolen.353 

Dee Raad van Indi ë kan dus wel degelijk nog een rol vervullen in het regeren van Nederlands-Indië, ook 

all  ligt het niet voor  de hand dat de 'afdoening van gewone gevallen' het vaststellen van belangrijke 

regelgevingg met zich mee zal brengen. Om will e van die rol bevatten de Instructi e voor  de gouverneur-

3500 Zie Knibbe, (Bronnen) p. 207. 
" ''  Knibbe, (Bronnen) p. 152-3. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835 bij  het door 

hemm gewijzigde concept-Regeringsreglement van Baud. 
3522 Knibbe, (Bronnen) p. 153-4. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
3533 Knibbe, (Bronnen) p. 154. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
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generaall  en de Instructi e voor  de Raad van Nederlands-lndië verschillende artikelen die bepalen dat de 

Raadd van Indië, uitzonderingen daargelaten, steeds bekend moet zijn met alle verrichtingen van de 

gouverneur-generaal,, met de uit Nederland toegezonden stukken van de Koning of van het ministerie 

vann koloniën, en met de brieven die de gouverneur-generaal zendt aan de gouverneurs van vreemde 

bezittingenn (zie 13, 17, 26, 27 en 28 Igg 1836 en 9 Irai 1836). Ten slotte komt de rol die de Raad kan 

spelenn in het regeren van Nederlands-Indië ook tot uitdrukkin g in een recht dat in de tweede alinea van 

artikell  11 Rr  1836 is te vinden: 

11.. (...). Het zal voorts aan den Vice-President en elk der  Leden van den Raad, individueel vrijstaan, 
omm eigener  beweging aan den Gouverneur  Generaal, al zulke voorstellen te doen, als dezelve nuttig en 
wenschelijkk  achten voor  des Konings dienst.334 

Dee rol van de Raad moet bij  dit alles natuurlij k niet overdreven worden. De gouverneur-generaal hoeft 

mett  de adviezen van de Raad geen rekening te houden, hij  alleen beslist. Van den Bosch wijst erop 'dat 

dee Gouverneur-Generaal niet aan de adviezen van den Raad gebonden is, maar  dat hij  daarin die 

wijzigingenn maken kan, welke hem noodig schijnen'.3"  Voor  de voorstellen van de leden van de Raad 

vann Indië geldt iets dergelijks: de gouverneur-generaal beslist of hij  de voorstellen in overweging neemt 

(222 Irn i 1836) en hoeft de voorstellen vanzelfsprekend niet over  te nemen. 

Well  moet de gouverneur-generaal als zijn besluit afwijk t van een advies van de Raad in de aanhef 

vann het besluit de reden voor  de afwijkin g aangeven (15 Igg 1836). Deze bepaling is meer  ten behoeve 

vann Nederland dan ten behoeve van de Raad opgenomen in de Instructi e voor  de gouverneur-generaal. 

Volgenss Van den Bosch is ze nodig 'om in Nederland te kunnen nagaan de gronden, waarop de 

Gouverneurr  Generaal de adviezen van den Raad van Indië niet opvolgt'.356 Het is een voorbeeld van de 

sterkk controlerende rol ten opzichte van de gouverneur-generaal die de Koning krijg t toegewezen in het 

Regeringsreglementt  en de Instructies van 1836. 

Omdatt  de Raad van Indië een adviserend orgaan is geworden, is de Indische regelgever  niet langer  de 

gouverneur-generaall  in Rade, maar  de gouverneur-generaal alleen. Om dezelfde reden is de verhouding 

tussenn de Koning en de Indische regelgever  niet langer  een verhouding tussen de Koning en de 

gouverneur-generaall  in Rade, maar  tussen de Koning en de gouverneur-generaal. 

Dee regelgevende bevoegdheid van de gouverneur-generaal wordt behandeld in artikel 16 Rr  1836 en 

inn artikel 30 Igg 1836. Artike l 16 Rr  1836 luidt : 

16.. De Gouverneur  Generaal is bevoegd, om ten aanzien van al de deelen van het bestuur, onder  's 
Koningss nadere approbatie, zoodanige wetten, algemeene verordeningen en bepalingen vast te stellen, 

3544 Mijer  (1848), p. 501. 
3533 Knibbe, (Bronnen) p. 154. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835. 
3566 Knibbe, (Bronnen) p. 204. Mij n cursivering. Uit Van den Bosch' memorie van toelichting bij  de Instructie 

voorr  de gouverneur-generaal. 
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enn voorlopig in werking te brengen, in overeenstemming met de gronden bij  dit reglement aangeno-
men,, of ter  uitvoering van bevelen, door  of van wege den Koning gegeven, als door  hem geoordeeld 
zullenn worden te behooren, uitgezonderd alleen de gevallen, waarin bij  dit reglement anders mogt zijn 
bepaald."7 7 

Artike ll  30 Igg 1836 bepaalt dat de gouverneur-generaal bij  de toepassing van de bevoegdheid van 

artikell  16 Rr  1836 in het oog moet houden 

datt  geene bepalingen in betrekking staande met de algemeene of staatkundige belangen van Neder-
land,, of met zaken, waarvan de volledige beoordeeling alleen in Nederland kan plaats vinden, door 
hemm op eigen gezag mogen worden ingevoerd. Ontrent alle zulke onderwerpen zal de Gouverneur 
Generaall  (...) intijd s de noodige voorstellen aan den Minister  van Koloniën inzenden, om door 
hetzelvee ter  kennis van den Koning te worden gebracht33* 

Dee taakverdeling bij  het opstellen van regelgeving voor  Nederlands-IndiS door  de Koning en door  de 

Indischee regelgever  is niet veranderd ten opzichte van het Regeringsreglement van 1830 en de Instruc-

tiee voor  gouverneur-generaal Van den Bosch van 1829. Wel vallen in artikel 16 Rr  1836 twee wijzi -

gingenn op ten opzichte van het vergelijkbare artikel 12 Rr  1830. Ten eerste wordt de term 'wetten' weer 

gebruiktt  voor  besluiten van de gouverneur-generaal. De term was uit de Regeringsreglementen van 

18277 en 1830 verdwenen uit vrees dat hij  de Indische regering een verkeerd begrip van haar  bevoegd-

hedenn zou geven. Bij  de opstellers van het Regeringsreglement van 1836 is die vrees kennelijk niet 

aanwezig,, mogelijk omdat ze menen dat de verhouding tussen de Koning en de gouverneur-generaal in 

dee afgelopen periode voldoende is uitgekristalliseerd om het opkomen van verkeerde begrippen in 

Nederlands-Indiöö uit te sluiten. 

Mochtt  over  die verhouding toch nog twijfe l bestaan, dan valt ten tweede op dat de gouverneur-

generaall  regelgeving vaststelt 'onder  's Konings nadere approbatie', en slechts 'voorlopig' in werking 

brengt.. Deze formuleringen zijn door  Van den Bosch in het Regeringsreglement opgenomen in het 

kaderr  van zijn verlangen om de gouverneur-generaal afhankelijker  te laten zijn van de beslissingen van 

dee Koning dan was voorgesteld in Bauds concept-Regeringsreglement.359 

Beidee wijzigingen hebben dus vooral betrekking op de verhouding tussen de Koning en de 

gouverneur-generaal.. Alvorens die verhouding nader  te bekijken moet er  nog op gewezen worden dat 

eenn bepaling vergelijkbaar  met artikel 29 Rr  1830, dat bepaalde dat de gouverneur-generaal uitvoerder 

iss van de besluiten van de Indische regering en dus regelgeving van ondergeschikte aard kan vaststellen 

buitenn de raden van Indie om, niet is opgenomen in het Regeringsreglement van 1836. De reden 

daarvoorr  ligt voor  de hand. Artike l 29 Rr  1830 was bestemd 'om aan te wijzen (hetgeen nu niet meer 

3577 Mijer  (1848), p. 502. 
3311 Knibbe, (Bronnen) p. 195. Bij  het doen van een voorstel moet de gouverneur-generaal het advies van de 

Raadd van Indie*  inwinnen. Dit advies moet met het voorstel worden meegezonden. Zie artikel 30 jo. 23 Igg 1836. 
Ziee ook artikel 61 Igg 1836. 

3599 Zie Knibbe, (Bronnen) p. 151. Uit Van den Bosch' nota van toelichting van 27 oktober  1835 bij  het door 
hemm gewijzigde concept-Regeringsreglement van Baud. 

215 5 



noodigg zal zijn) dat de Gouverneur Generaal schoon niet altoos alleen kunnende beslissen, steeds alleen 

dee uitvoerder der resolution van de Indische Regering was'.360 Omdat de gouverneur-generaal nu wet 

altijdd alleen beslist, is het kennelijk duidelijk dat hij ook alleen de uitvoerder van zijn resoluties is. 

Overgaandd naar de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Koning spreekt het natuurlijk 

vanzelff  dat de gouverneur-generaal ondergeschikt blijf t aan de Koning. De ondergeschikte positie van 

dee gouverneur-generaal komt tot uiting in naar hun inhoud bekende artikelen als artikel 15 Rr 1836 dat 

bepaaltt dat de gouverneur-generaal is gehouden de bevelen na te komen hem door of uit naam van de 

Koningg toegezonden (was 11 Rr 1830), en de artikelen 20-22 Igg 1836 die bepalen dat de gouverneur-

generaall  elke drie maanden een afschrift van zijn handelingen en besluiten zendt naar het ministerie van 

koloniën,, een geregelde briefwisseling houdt met de minister van koloniën, en gewichtige gebeurtenis-

senn en handelingen met de meeste spoed ter kennis van de minister brengt (vergelijkbaar met 13 Rr 

18277 en 12 en 13 Ihr 1829). Hoewel het er niet meer staat, mag worden aangenomen dat deze contacten 

ookk dienen om de Koning in staat te stellen de maatregelen van de gouverneur-generaal te beoordelen 

enn eventueel zelf maatregelen te nemen. 

Dee ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal en de sterk controlerende rol van de Koning 

blijkenn ook uit twee kenmerken die in het Regeringsreglement van 1830 al duidelijk aanwezig waren: 

hett veelvuldig bepalen dat bepaalde regelgeving voor Nederlands-Indië in Nederland wordt vastgesteld, 

zoalss regels van procesrecht (36 en 38 Rr 1836; vergelijkbaar met 44 en 46 Rr 1830), en het veelvuldig 

gebruikk van de figuur waarbij de Indische regering regelgeving vaststelt 'ten gevolge van eene vooraf 

verkregenn Koninklijke magtigmg' (48 Rr 1836; vergelijkbaar met 57 Rr 1830), of regelgeving vaststelt 

diee 'onderhevig [is] aan de Koninklijke bekrachtiging' (75 Rr 1836; vergelijkbaar met 87 Rr 1830).361 

Naastt deze naar hun inhoud reeds bekende bepalingen zijn er ook nieuwe artikelen die de onderge-

schiktee positie van de gouverneur-generaal aangeven. Zo moet de gouverneur-generaal het Regeringsre-

glementt getrouwelijk nakomen en opvolgen (2 en 61 Igg 1836), en heeft hij ten aanzien van de staat-

kundigee en alle burgerlijke aangelegenheden van Nederlands-Indië 'op te volgen, ofte doen opvolgen, 

dee dienaangaande in Nederlandsch Indië bestaande bepalingen en voorschriften' (5 Igg 1836).362 Hij 

heeftt natuurlijk de bevelen en voorschriften hem door of vanwege de Koning gegeven op te volgen en 

naa te komen, maar mag die bevelen onder bepaalde omstandigheden wel voorlopig buiten uitvoering 

houdenn of er veranderingen in aanbrengen (3 en 4 Igg 1836). 

Dee nieuwe formuleringen en artikelen in het Regeringsreglement en de Instructies van 1836 zorgen 

3600 Knibbe, (Bronnen) p. 112. Uit Bauds toelichting bij zijn concept-Regeringsreglement van 9 april 1834. 
3611 Mijer (1848), p. 507-8 en 510. Wel wordt in de artikelen 36 en 38 Rr 1836 gesproken over regelgeving 

'doorr of van wege den Koning vastgesteld of nader vasttestellen', waar de artikelen 44 en 46 Rr 1830 spraken 
overr regelgeving 'door den Koning vast te stellen'. 

3622 Knibbe, (Bronnen) p. 191. 
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niett  voor  veranderingen in de verhouding tussen de Koning en de Indische regelgever. Omdat de 

Koningg opperbestuurder  bij  uitsluitin g is, is de gouverneur-generaal per  definitie ondergeschikt aan de 

Koning.. In zijn advies van 22 januari 1836 over  het concept-Regeringsreglement heeft de Raad van 

Statee over  Van den Bosch' wens om de gouverneur-generaal afhankelijker  te maken van de besluiten 

vann de Koning dan ook met recht de vraag gesteld 'of dan nu [= onder  het Regeringsreglement van 

1830]]  den Gouverneur  Generaal niet van Uwer Majesteits besluiten afhankelijk is'.363 Van den Bosch' 

nieuwee formuleringen en artikelen benadrukken slechts een zaak die al automatisch volgt uit artikel 60 

Gww 1815. 

Mett  de invoering van het Regeringsreglement van 1836 is de positie van de Raad van Indië veranderd. 

Ditt  leidt tot twee vragen: waarom hebben Van den Bosch en Baud de Raad van Indië tot zuiver  advise-

rendd lichaam gemaakt en hoe groot is de verandering in de positie van de Raad ten opzichte van eerdere 

Regeringsreglementen? ? 

Hett  antwoord op de eerste vraag is bij  de weergave van de totstandkoming van het Regeringsregle-

mentt  al enigszins aan de orde gekomen. De veranderde positie van de Raad van Indië hangt nauw 

samenn met de moeizame relatie tussen gouverneur-generaal Van den Bosch en de raden van Indië, in 

hett  bijzonder  Merkus. Op 16 april 1829 had Van den Bosch, toen hij  nog in Nederland was, een nota 

aann Willem I geschreven waarin hij  nog geen problemen had met de medeverordenende bevoegdheden 

vann de raden van Indië. In de nota spreekt Van den Bosch de wens uit dat 'de hoofdtrekken van het 

bestuurr  in Indië te volgen, in Nederland geregeld worden'. Hierdoor  zal over  die hoofdtrekken in 

Nederlands-Indiëë niet gedelibereerd hoeven te worden en zullen de raden de gouverneur-generaal 

'alleenn behulpzaam moeten zijn in de details en middelen van uitvoering. Zij  zouden dus niet alleen 

stemmende,, maar  ook werkende Raden zijn, en medehelpers van den Gouverneur  Generaal.'164 

Inn Nederlands-Indië komt Van den Bosch al snel tot andere gedachten over  de verhouding tussen de 

gouverneur-generaall  en de Raad van Indië. Zij n beweegredenen om de Raad tot adviserend lichaam te 

makenn deeh hij  mee aan Baud, die ze opneemt in de toelichting bij  artikel 2 van zijn concept-Rege-

ringsreglement.ringsreglement. Baud wijst erop dat volgens Van den Bosch de verhouding onder  het Regeringsregle-

mentt  van 1830 

nadeeligg [is] in hare strekking en belemmerend voor  den Gouverneur  Generaal zonder  iets te verande-
renn aan dit voorname punt, dat hij  alleen verantwoordelijk is, voor  alle besluiten en handelingen des 
Indischenn besniurs, onverschillig of zij  in of buiten Rade worden beraamd.363 

***  Knibbe, (Bronnen) p. 162. 
1644 Knibbe, (Bronnen) p. 16 en p. 17. Deze nota is genoemd bij  de behandeling van de totstandkoming van het 

Regeringsreglementt  van 1830. Overigens lijk t Van den Bosch in de nota het wiel uit te vinden als hij  de hoofd-
trekkenn van het bestuur  over  Nederlands-Indië in Nederland wenst te regelen. 

3655 Knibbe, (Bronnen) p. 97-8. 
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Dee verhouding is nadelig door  'de verdeeldheid, die veelal tusschen den Gouverneur  Generaal en een 

off  meer  der  raden geboren wordt, uit de woordenwisseling waartoe de dagelijksche deliberatiën 

aanleidingg geven'. De verhouding is belemmerend door  de 'aan de Gouverneur  Generaal opgelegde 

verpligting,, om wanneer  hij  tegen het gevoelen der  meerderheid beslist, de redenen daarvan aan het 

oordeell  des Konings te onderwerpen'. Hierdoor  blijven zaken vele maanden onbeslist, ook omdat vaak 

tevergeefss geprobeerd wordt om de meningsverschillen tussen de gouverneur-generaal en de raden 

alsnogg glad te strijken, daar  de gouverneur-generaal 'er  altoos tegen op ziet om een conclusie te nemen, 

diee den Koning in onaangename bemoeyingen met het inwendig bestuur  alhier  kan wikkelen'. Verder 

kann elke raad de eindbeslissingen gedurende lange tij d ophouden, met verzoeken om nieuwe inlichting-

enn 'ter  opruiming van (...) gemoedsbezwaren in het uitbrengen zijner  stem'. Volgens Van den Bosch, 

nogg steeds in de woorden van Baud, 'moet de gang des bestuurs van deze belemmeringen, de persoon 

vann den Gouverneur  Generaal van deze onaangename woord- en pennetwisten' worden ontheven.366 

Uiteindelij kk  is het dus een combinatie van persoonlijke belangen en landsbelangen, die beide te lijden 

hebbenn onder  de slechte verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Indië, die Van den 

Boschh ertoe gebracht heeft de Raad van Indië tot een zuiver  adviserend lichaam te willen maken. 

Watt  de tweede vraag betreft: om te beoordelen hoe groot de verandering is van de positie van de Raad 

vann Indië ten opzichte van eerdere Regeringsreglementen moet worden bedacht dat uit staatsrechtelijk 

oogpuntt  de kwestie van de verantwoordelijkheid van de Indische regelgever  hierbij  een centrale rol 

speelt.. Bij  de behandeling van eerdere Regeringsreglementen is gebleken dat door  de bevoegdheid van 

dee gouverneur-generaal om tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen bij  het vaststellen van 

regelgevingg (zie 20 Rr  1815, 12 Rr  1818, 12 Rr  1827 en 9 Rr  1830), de gouverneur-generaal steeds 

persoonlijkk  verantwoordelijk is aan de Koning voor  de door  de gouverneur-generaal in Rade vastgestel-

dee regelgeving voor  Nederlands-Indië. Van collegiale verantwoordelijkheid is geen sprake. 

Ditt  punt is door  tijdgenoten benadrukt. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op het eerder  behandelde 

adviess van de Raad van State over  het concept-Regeringsreglement van 1815. Volgens dit advies is de 

persoonlijkee verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal niet verzwakt door  de samenwerking 

mett  de raden van Indië bij  het opstellen van regelgeving. Zij n verantwoordelijkheid blijf t door  artikel 

200 Rr  1815 'even zo volkomen bestaan, of hij  geheel alleen delibereerde'.367 

Eloutt  voert deze observatie een stap verder. In zijn rapport van 1 mei 1829 over  het concept-Rege-

ringsreglementringsreglement van 1830 wijst hij  erop dat artikel 9 Rr  1830 de gouverneur-generaal 'meer  bijzonder 

verantwoordelijkk  [maakt] voor  alle maatregelen, ook voor  die welke met geheele overeenstemming van 

Knibbe,, (Bronnen) p. 98. 
PlatteeKp.. 165. 
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denn Raad van Indie worden genomen'.3"  Hoewel de regelgevende bevoegdheid wordt uitgeoefend door 

dee gouverneur-generaal in Rade, dient het overleg met de raden van Indië daarom vooral om de 

gouverneur-generaall  de zekerheid te geven 'dat hij  (...) de voorlichting zal hebben van de kennis en 

ondervinding,, die verondersteld wordt, in den boezem des Raads van Indie te berusten'.369 

Inn later  jaren, tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854, zal de Nederlandse 

regeringg de rol van de Raad van Indie vóór  1836 nog verder  bagatelliseren. In de memorie van toelich-

tingg bij  het tweede ontwerp-Regeringsreglement, bij  Koninklijk e boodschap van 15 december  1853 

aangeboden,, bespreekt ze de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de raden van Nederlands-

Indiee bij  het vaststellen van regelgeving in de periode 1818-1854 (het Regeringsreglement van 1815 

wordtt  buiten beschouwing gelaten). Volgens de regering is er  in feite geen verschil tussen de 'Raad van 

Nederlands-Indie""  zoals die tussen 1818 en 1836 bestond, en de Raad van Nederlands-Indie die vanaf 

18366 tot 1854 bestaat. Onder  het Regeringsreglement van 1836 is de gouverneur-generaal 'verpligt om 

inn zaken van wetgeving den Raad van Indie te raadplegen, maar  hij  alleen beslist'.370 Het Regeringsre-

glementt  van 1818 had (net als de Regeringsreglementen van 1827 en 1830), zo vervolgt de regering: 

inn het wezen der  zaak dezelfde strekking. De onderwerpen, waarvan mans sprake is, [onderwerpen op 
hett  terrein van regelgeving] moesten wel is waar  behandeld worden in Rade, dat is in den Raad van 
Indiee vergaderd onder  het voorzitterschap van den Gouverneur-Generaal, maar  hij  was bevoegd om 
hett  bestuit te doen opmaken tegen net gevoelen der  meerderheid (...). 
Hett  blijk t alzoo dat, hoewel de vorm van 1818 verschillend was van dien van 1836, het volkomen juist 
iss te beweren, dat sedert het eerstgemelde jaar  tot op dit oogenblik [1853] de uitvoerende magt in 
Nederlandsenn Indie [de gouverneur-generaal] tevens is de wetgevende magt (..-)-371 

Vann 1818 tot 1836 was de Raad van Indie daarom, hoezeer  'schijnbaar  een regeringsraad, (...) inder-

daadd toen reeds niet meer  dan een adviserend college'.372 Het zal duidelijk zijn dat in deze regeringsop-

vattingg de positie van de Raad van Indie*  in 1836 vrijwel niet is veranderd. 

Eenn enigszins andere opvatting is te vinden in het rapport van de Raad van State van 22 januari 

18366 over  het concept-Regeringsreglement van 1836. Zoals reeds vermeld verklaart de Raad van State 

zichh in dit rapport tegen het voornemen om de Raad van Indië tot een zuiver  adviserend college te 

maken.. De Raad van State erkent dat er  bij  het vaststellen van regelgeving door  de gouverneur-generaal 

inn Rade uiteindelijk sprake is van een persoonlijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal. 

Tochh ziet de Raad van State een verschil tussen de oude situatie en de beoogde nieuwe situatie: 

Menn zegge niet, als de Gouverneur  Generaal de bevoegdheid behoudt om tegen het gevoelen van de 
meerderheidd te beslissen, beteekent de waarborg [geboden door  een medeverordeitende Raad van 
Indie]]  niets. Deze bevoegdheid wordt door  de omstandigheden geboden: - maar  geen Gouverneur 

Knibbe,, (Bronnen) p. 24. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 24. 
Keuchenius,, deel II , p. 205. 
Keuchenius,, deel II , p. 205. 
Keuchenius,, deel II , p. 198. 
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Generaall  zal van dezelve roekeloos gebruik maken zonder  zijn verantwoordelijkheid aanmerkelijk te 
verzwaren.. Hij  mag een bloot advies in den wind slaan, want het is slechts een raadgeving: doch een 
stellig,, krachtig, met redenen omkleed votum zal nadenken verwekken en overhaaste stappen kunnen 
verhoeden.373 3 

Eenn Raad van Indië met medeverordenende bevoegdheden, hoezeer  die ook afgezwakt zijn door  de 

bevoegdheidd van de gouverneur-generaal tegen het gevoelen van de meerderheid te beslissen, zal meer 

invloedd hebben op de gouverneur-generaal dan een zuiver  adviserende Raad van Indië. 

Ookk Van den Bosch zelf meent dat er  een groot verschil is tussen de oude en de door  hem gewenste 

nieuwee situatie, zij  het dat hij  daarvoor  geenn juridische argumentatie aanvoert. Dit blijk t uit zijn rapport 

vann 10 februari 1836, waarin hij  reageert op het advies van de Raad van State. Waar  de Raad van State 

zijnn betoog heeft gebaseerd op theoretische beschouwingen, wenst Van den Bosch zijn betoog te 

baserenn op 'geconstateerde daadzaken van ervaring'.374 Uit een beschrijving van de gebeurtenissen in 

Nederlands-Indiëë vanaf 1780 leidt Van den Bosch af dat alleen in de tijden waarin de raden van Indië 

geenn medeverordenende bevoegdheden hadden - het gaat dan in het bijzonder  om de periodes 1792-

1798,, 1826-1830, maar  voor  het gemak rekent Van den Bosch de periode vanaf 1831 er  ook toe -

werkelij kk  iets tot stand is gebracht in Nederlands-Indië: 

Hett  stelsel door  mij  voorgestaan (...) voldoet geheel aan de verwachting, blijkens de uitkomsten onder 
verschillendee personen, met het hoogste gezag aldaar  bekleed, verkregen. Een tegenovergesteld 
[stelsel]]  heeft nimmer aan het doel beantwoord; de opvolging van hetgeen waartoe in deze door  den 
Raadd van State wordt geadviseerd, zou derhalve (...) niet anders kunnen strekken, dan om datgene te 
herstellenn wat bij  ondervinding gebleken is niet te voldoen en datgene te verwerpen, dat bij  herhaalde 
enn langdurige ondervinding is bewezen goed te zijn (...).375 

Regerenn met een medeverordenende Raad van Indiê levert niets op, regeren met een adviserende Raad 

vann Indië is succesvol, en verdient daarom de voorkeur. 

Hoee moet nu het antwoord op de tweede vraag luiden? Het lijk t niet nodig nader  in te gaan op Van 

denn Bosch' redenering, die met juridische argumentatie weinig te maken heeft. De opvatting van Elout 

enn van de Nederlandse regering ten tijd e van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 

enerzijdss en de opvatting van de Raad van State anderzijds tegen elkaar  afzettend, moet worden 

geconcludeerdd dat beide opvattingen een kern van waarheid bevatten. Het is waar  dat de Raad van Indië 

nooitt  medeverantwoordelijk is geweest voor  de in Nederlands-Indië vastgestelde regelgeving, maar  het 

iss ook waar  dat het voor  een gouverneur-generaal makkelijker  is om een advies opzij  te schuiven dan 

eenn meerderheidsopvatting van een in principe medeverordenende Raad van Indië. Misschien kan de 

vraagg naar  de omvang van de verandering van de positie van de Raad van Indië het beste worden 

beantwoordd door  te zeggen dat er  sprake is van een verandering in de vorm van een vermindering van 

Knibbe,, (Bronnen) p. 1S9. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 176. 
Knibbe,, (Bronnen) p. 178-9. 
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bevoegdheden,, maar  dat deze verandering eerder  gradueel dan essentieel is. De Raad van Indie1 is een 

medeverordenendee bevoegdheid ontnomen die hij  nooit volledig heeft bezeten. 

RegelgevendeRegelgevende activiteiten 

Zoalss eerder  aangegeven zal in het onderstaande worden gesproken over  de regelgevende activiteiten 

onderr  de Regeringsreglementen van 1830 en van 1836. Uit de weergave van het ontstaan van het laatste 

reglementt  kan worden afgeleid dat de jaren waarin het Regeringsreglement van 1830 van kracht is 

geweestt  in drie periodes kan worden onderverdeeld: een periode waarin Van den Bosch gouverneur-

generaall  is (1830-1833), een periode waarin Van den Bosch commissaris-generaal is en Baud 

gouverneur-generaall  ad interim (1833-1834) en een periode waarin achtereenvolgens Baud gouverneur-

generaall  ad interim is en De Eerens gouverneur-generaal is (1834-1836). 

Inn de periode 1830-1833 wordt regelgeving voor  Nederlands-Indië vastgesteld door  de Koning, de 

gouverneur-generaall  üi Rade en de gouverneur-generaal. Bijna alle besluiten in het Staatsblad van 

Nederlands-Indiee uit deze periode, die als voorheen niet alleen regelgeving inhouden, komen van de 

gouverneur-generaall  in Rade (zo'n 90%). Natuurlij k hoeft dit niet te betekenen dat bij  het vaststellen 

vann deze besluiten instructies en bevelen van de Koning geen rol hebben gespeeld, maar  of dat zo is 

blijk tt  zelden of nooit uit het Staatsblad. 

Sommigee besluiten van de gouverneur-generaal in Rade zijn vri j  futiel, zoals de resolutie waarbij  de 

boomwachterss en tolbedienden bij  de inkomende en uitgaande rechten worden ontheven van de 

verplichtin gg tot het dragen van de voor  hen bij  SNI  1828, nr. 7 vastgestelde kleding en bepaald wordt 

datt  het hun vrijstaat zich naar  verkiezing te kleden, mits, in dienst zijnde, voorzien van de gewone 

onderscheidingstekenenn (SNI  1832, nr. 3). Er  zijn ook belangrijker  besluiten, zoals bepalingen tot 

beteree handhaving van het zoutmonopolie van het gouvernement (SNI  1830, nr. 23), bepalingen over 

dee aanvoer  van Chinezen ten dienste van de landbouw en van de fabrieken (SNI  1831, nr. 39; overigens 

wordtt  dit besluit vri j  snel weer  ingetrokken door  de gouverneur-generaal in Rade, omdat, aldus SNI 

1832,, nr. 23, alleen het 'uitschot der  Chineesche natie' wordt aangevoerd), bepalingen over  de verja-

ringenringen van schulden (SNI  1832, nr. 41) en reglementaire bepalingen over  de belastingschuldige koffie 

opp Java aan het gouvernement te leveren (SNI  1833, nr. 7). 

Sommigee besluiten worden genomen op grond van uitdrukkelijk e machtiging door  de Koning (zie 

bijvoorbeeldd SNI  1832, nr. 37, houdende bepalingen over  de uitgift e van bankpapier, koper  represente-

rende;;  de Koning heeft de Indische regering tot het nemen van dit besluit gemachtigd bij  KB van 17 

januarii  1832); andere worden genomen onder  nadere goedkeuring van de Koning (zie bijvoorbeeld SNI 

1832,, nr. 35, houdende voorlopige bepalingen over  de levering van koffie aan het gouvernement). 

Beidee besluitsvormen zijn zoals eerder  vermeld te vinden in het Regeringsreglement van 1830. 

Koninklijk ee besluiten en besluiten van de gouverneur-generaal alleen komen veel minder  voor  in het 
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Staatsbladd van Nederlands-Indie (beide zo'n 5% van het totale aantal besluiten in de periode 1830-

1833).. Zo worden bij  KB geregeld de samenstelling van de krijgsraden in zaken betreffende de Indi-

schee zeemacht (SNI  1831, nr. 25) en enkele handelskwesties (zie onder  meer  SNI  1830, nr. 18 en nr. 

38).. Verder  is natuurlij k het Regeringsreglement van 1830 bij  KB vastgesteld (SNI  1830, nr. 10). De 

gouverneur-generaall  stelt onder  meer  bepalingen vast over  het verstrekken van buskruit aan particulie-

renn (SNI  1831, nr. 17). 

Inn de periode 1833-1834 wordt regelgeving vastgesteld door  de Koning, door  de commissaris-generaal, 

doorr  de gouverneur-generaal ad interim in Rade en door  de gouverneur-generaal ad interim alleen. 

Analoogg aan de vorige periode is het merendeel van de besluiten opgenomen in het Staatsblad van 

Nederlands-Indiee afkomstig van de gouverneur-generaal ad interim in Rade (80%). Deze heeft onder 

meerr  resoluties vastgesteld over  het beheer  der  justiti e in de residentie Soerakarta (SNI  1833, nr. 39) en 

inn de residentie Djokjakart a (SNI  1833, nr. 61). 

Hett  aantal besluiten van de commissaris-generaal in het Staatsblad van Nederlands-Indie*  is kleiner 

(15%%  van het totale aantal besluiten in de periode 1833-1834). Deze besluiten gaan, overeenkomstig de 

taakverdelingg tussen de commissaris-generaal en de gouverneur-generaal ad interim, beschreven bij  de 

behandelingg van de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1836, vooral over  defensie en over 

hett  cultuurstelsel. Daarnaast stelt de commissaris-generaal ook bepalingen vast over  de etablissementen 

vann landbouw (SNI  1833, nr. 45);376 en over  het vast en tijdelij k verblij f op Java (SNI  1834, nr. 3). In 

hett  Staatsblad van Nederlands-Indie gepubliceerde Koninklijk e besluiten (5% van het totale aantal 

besluitenn in de periode 1833-1834) gaan over  handels- en militair e kwesties. Zo stelt het KB van 3 mei 

1833,, nr. 34 de inkomende rechten vast op wijnen en andere dranken (SNI  1833, nr. 64). 

Inn de periode 1834-1836 wordt regelgeving voor  Nederlands-Indië vastgesteld door  de Koning, de 

gouverneur-generaall  (ad interim) in Rade, en de gouverneur-generaal (ad interim). Meer  dan 90 % van 

dee in deze periode in het Staatsblad van Nederlands-Indië opgenomen besluiten is afkomstig van de 

tweedee regelgever. Gewezen kan worden op de ordonnantie op de overschrijving van de eigendom van 

vastee goederen en op de hypothecaire inschrijvingen (SNI  1834, nr. 27), een verbod tegen het onwettig 

vorderenn van leveranties of diensten van de inlander  (SNI  1834, nr. 52), bepalingen over  de regeling 

vann herendiensten voor  de inlandse bevolking (SNI  1836, nr. 15) en een ordonnantie op het recht van 

3766 Blijkens SNI  1833, nr. 45 zijn deze etablissementen een soort strafkampen voor  personen 'die door 
rondzwerving,, lediggang en slecht gedrag, zich als schadelijke voorwerpen hebben doen kennen'. In de etablisse-
mentenn zullen deze personen 'door  eene aanwijzing van grond (...) in staat worden gesteld, in hun eigen onder-
houdd te (...) voorzien', en 'geplaatst worden onder  eene zoodanige tucht als noodig is, om (...) aan arbeidzaam-
heidd en ondergeschiktheid te gewennen, opdat zij  naderhand in de maatschappij  terugkeerende, hare veiligheid en 
rustt  niet op nieuw verstoren'. 
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successiee en overgang in Nederlands-Indie (SNI1836, nr. 17). 

Besluitenn van de gouverneur-generaal (ad interim) alleen zijn in deze periode gering in aantal (zo'n 

3%%  van alle in het Staatsblad van Nederlands-Indie in de periode 1834-1836 te vinden besluiten). Eén 

ervann is zeer  belangrijk, en nog opgesteld door  commissaris-generaal Van den Bosch: het gaat om een 

besluitt  houdende mededelingen over  het stelsel van cultures, waaronder  bijvoorbeeld een aantal 

beginselenn die bij  invoeringen van de suikercultuur  zullen worden gevolgd (SNI  1834, nr. 22). In het 

Staatsbladd van Nederlands-Indie opgenomen Koninklijk e bestuiten (zo'n 3% van alle in dit Staatsblad 

inn de periode 1834-1836 te vinden besluiten) gaan weer  vooral over  handels- en militair e kwesties. 

Daarnaastt  is het Regeringsreglement van 1836 bij  KB vastgesteld (SNI  1836, nr  48). 

Onderr  het Regeringsreglement van 1836 zijn er  twee regelgevers voor  Nederlands-Indie: de Koning en 

dee gouverneur-generaal. In de jaren 1836-1848 is analoog aan eerdere periodes het overgrote deel van 

dee besluiten opgenomen in het Staatsblad van Nederlands-Indie vastgesteld door  de Indische regelge-

ver,, de gouverneur-generaal (meer  dan 90%). Ook nu hoeft dit natuurlij k niet te betekenen dat bij  het 

vaststellenn van deze besluiten instructies en bevelen van de Koning geen rol hebben gespeeld, maar 

zoalss eerder  gezegd blijk t uit het Staatsblad van Nederlands-Indiê zelden of nooit of dat zo is. 

Hett  zou te ver  voeren hier  een representatief overzicht te geven van de besluiten die de gouverneur-

generaall  in deze periode heeft genomen. Gewezen wordt slechts op de vaststelling door  de gouverneur-

generaall  van een octrooi en reglement voor  de 'Javasche bank*  (SNI  1837, nr. 33; deze vaststelling 

geschiedtt  op grond van een door  de Koning verleende machtiging), van een reglement voor  de schutte-

rije nn op Java (SNI  1838, nr. 22), van een voorziening tegen het openbaar  worden van stukken behoren-

dee tot de gouvernementsarchieven (SNI  1844, nr. 15), van de wijze van behandeling van krankzinnige 

inlanderss aan wie een misdaad is ten laste gelegd (SNI  1847, nr. 34), van een nieuw octrooi en regle-

mentt  voor  de 'Javasche bank' (SNI  1848, nr. 12; deze vaststelling geschiedt onder  nadere goedkeuring 

vann de Koning) en van de samenstelling van de inlandse rechtsbanken en gerechten op Java en Madura 

enn de beëdiging van het personeel (SNI  1848, nr. 15). 

Veell  van de Koninklijk e besluiten die in de periode 1836-1848 worden vastgesteld gaan als vanouds 

overr  financiële en militair e kwesties. Gewezen kan worden op de vaststelling door  de Koning van een 

reglementt  op het verlenen van pensioenen aan burgerlijk e ambtenaren in Nederlands-Indie (SNI  1837, 

nr.. 50), van aanvullingen op dat reglement (SNI  1843, nr. 8; SNI  1845, nr. 32 en nr. 34) en van een 

bepalingg over  de bijeenroeping en installatie van krijgsraden bij  de landmacht in heel Nederlands-Indie 

(SNII  1847, nr. 48). Het belangrijkste Koninklij k besluit van deze periode is het KB van 16 mei 1846, 

nr.. 1 (SNI  1847, nr. 23), dat betrekking heeft op geheel andere kwesties. De voornaamste artikelen van 

ditt  KB luiden: 

1.. De voor  Nederlandsen Indie ontworpene wettelijke verordeningen, te weten: 

223 3 



Dee algemeene bepalingen van wetgeving, 
Hett  reglement op de rechterlijk e organisatie en het beleid der  justitie, 
Hett  burgerlij k wetboek, 
Hett  wetboek van koophandel en 
Dee bepalingen betrekkelijk de misdrijven, begaan ter  gelegenheid van het faillissement 
enn bij  kennelijk onvermogen, mitsgaders bij  surséance van betaling, 

wordenn vastgesteld zoodanig, als dezelven zijn gevoegd bij  het tegenwoordig besluit (...). 
4.. Onder  toezending van hetgeen daaromtrent reeds door  het departement van koloniën is voorbereid, 
wordtt  onzen Gouverneur  Generaal van Nederlandsen Indie opgedragen, om in overeenstemming met 
dee in art. 1 vermelde wettelijke verordeningen vast te stellen en gelijktijdi g met dezelve in werking te 
brengen: : 

eenn reglement op de burgerlijk e rechtsvordering voor  het hoog gerechtshof en de raden 
vann justitie; 
eenn reglement van strafvordering voor  het hoog gerechtshof en de raden van justitie, en 
eenn reglement op de administratie der  politie, mitsgaders op de burgerlijk e rechtspleging 
enn strafvordering, voor  de Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen. 

Diee deze reglementen zullen daarna aan onze goedkeuring worden onderworpen. 

Voorr  alle duidelijkheid : de Staten-Generaal hebben, overeenkomstig artikel 59 Gw 1840 dat de Koning 

hett  opperbestuur  bij  uitsluitin g over  de koloniën toekent, geen rol gespeeld bij  het vaststellen van de in 

dee artikelen 1 en 4 genoemde 'wetboeken en verdere wettelijk e verordeningen'.377 De 'nieuwe wetge-

ving''  die in deze artikelen wordt opgesomd, en die op machtiging van de Koning door  de gouverneur-

generaall  op 1 mei 1848 in Nederlands-Indië wordt ingevoerd (SNI  1847, nr. 57), is het resultaat van 

eenn gezamenlijke inspanning van de Koning (de regelgeving van artikel 1) en van de gouverneur-

generaall  onder  nadere goedkeuring van de Koning (de regelgeving van artikel 4). 

Watt  betreft die laatste regelgeving: de gouverneur-generaal heeft op 14 september  1847 een regle-

mentt  op de strafvordering vastgesteld (SNI  1847, nr. 40), op 8 november  1847 een reglement op de 

burgerlijk ee rechtsvordering (SNI  1847, nr. 52) en op 5 april 1848 een reglement op de uitoefening der 

politie,, de burgerlijk e rechtsvordering en de strafvordering onder  de Inlanders en de daarmee gelijkge-

steldee personen op Java en Madur a (SNI  1848, nr. 16). Deze reglementen, die al grotendeels in Neder-

landd waren ontworpen,378 zijn goedgekeurd en bekrachtigd bij  Koninklij k besluit van 29 september 

1849,, nr. 93 (SNI  1849, nr. 63). 

Dee nieuwe wetgeving is niet volledig: het K B van 16 mei 1846 bevat geen wetboek van strafrecht. 

Inn plaats daarvan bepaalt artikel 8 van dit K B dat de gouverneur-generaal een ontwerp van een wetboek 

vann strafrecht moet doen vervaardigen en naar  Nederland moet zenden ter  beoordeling en bekrachti-

ging;;  intussen is de gouverneur-generaal bevoegd om 'zoodanige onderwerpen van strafwetgeving te 

regelen,, als een dadelijke voorziening vereischen'.379 De gouverneur-generaal maakt van deze bevoegd-

3777 SNI  1847, nr. 23. Dit heeft bij  sommige leden van de Tweede Kamer bezwaren opgeroepen. Zie paragraaf 
3.55 en zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 662,672,684-6,692-4 en 735. 

3788 Zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 685. Het betreft een mededeling van minister  van koloniën Baud bij 
dee debatten in de Tweede Kamer over  het koloniaal batig slot over  1845. 

ï799 SNI  1847, nr. 23. 
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heidd gebruik bij publicatie van 5 februari 1848 (SNI 1848, nr. 6). De door hem daarbij vastgestelde 

bepalingenn ter regeling van enige onderwerpen van strafwetgeving welke een dadelijke voorziening 

vereisenn (vooral het stelsel van straffen) worden net als de zojuist genoemde reglementen goedgekeurd 

enn bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 29 september 1849, nr. 93 (SNI 1849, nr. 63). Een strafwet-

boekk voor Europeanen zal dan nog bijna twintig jaar op zich laten wachten, een strafwetboek voor de 

inheemsee bevolking ruim twintig jaar, in de tussentijd blijf t de Europese bevolking onderworpen aan 

strafrechtt uit de VOC-periode, en de inheemse bevolking aan haar eigen wetten en gewoontes.310 

3.55 Opvattingen in de periode 1840-1848 over  het staatsrecht voor  Nederiands-IndUE 

Dee jaren 1840-1848 laten een groeiende discussie zien over de betekenis van het opperbestuur bij 

uitsluitingg dat de Koning over de koloniën heeft voor het vaststellen van regelgeving voor de koloniën. 

Dezee discussie, die al in 1839 is begonnen met Thorbeckes Aanteekening, wordt ook in de Staten-

Generaall  gevoerd en vindt een eerste hoogtepunt in de debatten over de herziening van de Grondwet in 

1840.. Deze herziening, en de discussie die eraan vooraf is gegaan, zullen in paragraaf 3.5.1 worden 

behandeld. . 

Eenn belangrijk gevolg van de grondwetsherziening van 1840, waar het betreft de behandeling van 

kolonialee kwesties in de Staten-Generaal, is dat er in de periode 1840-1848 grotere openheid is op het 

terreinn van de koloniale financiën: de regering verschaft de Staten-Generaal veel meer informatie dan in 

dee periode 1815-1840.381 Wel blijven de Staten-Generaal onder de Grondwet van 1840 uitgesloten van 

hett vaststellen van regelgeving voor de koloniën: artikel 59 Gw 1840 bepaalt dat de Koning het 

opperbestuurr bij uitsluiting heeft over de koloniën. De regering verdedigt de uitsluiting: tijdens de 

debattenn in de Tweede Kamer gedurende het zittingsjaar 1842-1843 over de begroting voor 1844 en 

18455 acht minister van koloniën Baud de uitsluiting 'eene verstandige toepassing van het autocratisch 

regeringsbeginsel'.3822 De opmerking roept negatieve reacties op bij enkele Tweede-Kamerleden tijdens 

dee behandeling van de begroting, maar meer nog in het zittingsjaar 1843-1844 tijdens de debatten over 

hett koloniaal batig slot over 1845. De reacties brengen Baud tot een uitgebreidere verdediging van het 

opperbestuurr bij uitsluiting van de Koning. Bauds standpunt zal in paragraaf 3.5.2 worden behandeld. 

Baudss opmerking in het zittingsjaar 1842-1843 leidt een periode in waarin bij elke gelegenheid die 

zichzich voordoet enkele Tweede-Kamerleden de regeringsopvatting van 'opperbestuur bij uitsluiting' ter 

discussiee stellen: de kwestie komt aan de orde tijdens alle debatten over begrotingen en koloniale batige 

, t00 Er wordt een wetboek van strafrecht voor Europeanen ingevoerd op 1 januari 1867, gevolgd door een 
wetboekk van strafrecht voor Inlanders op 1 januari 1873. Beide worden vervangen door het wetboek van 
strafrechtt van 1 januari 1918. Zie Fasseur (1995), 'Een vergeten strafwetboek', p. 172-7. 

3811 Zie De Waal (1860-1861), deel III , p. 3. 
3822 De Waal (1860-1861), deel III , p. 392. 
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slotenn vanaf dit zittingsjaar. Ook bij het opstellen van de antwoorden van de Staten-Generaal op de 

Troonredess in die jaren discussieert de Tweede Kamer over het 'opperbestuur bij uitsluiting'. Hierbij 

moett wel worden opgemerkt dat een meerderheid van de Kamer in de jaren 1840-1848 de regeringsop-

vattingg steunt. Zo merkt een Tweede-Kamerlid tijdens het opstellen van een antwoord op de Troonrede 

vann 1844 op dat, hoewel hij zich persoonlijk 

zeerr goed kan verenigen met eene redaktie [van het antwoord op de Troonrede], waaruit de meening 
blijkenn zou, dat art. 59 der Grw. [van 1840] door de Regering in eenen te volstrekten zin wordt 
uitgelegd,, zou zulk eene verklaring toch strijden met het uitgedrukte gevoelen van de meerderheid der 
Vergadering.383 3 

Hett zou te ver voeren om alle discussies in de Tweede Kamer over het 'opperbestuur bij uitsluiting' te 

behandelen,, ook al omdat steeds weer dezelfde opvattingen en argumenten herhaald worden. Aandacht 

zall  slechts besteed worden aan het voorstel van de Negenmannen, negen Tweede-Kamerleden onder 

leidingg van Thorbecke. De Negenmannen dienen in 1844 een voorstel tot grondwetsherziening in bij de 

Tweedee Kamer waarin onder meer een rol wordt bepleit voor de Staten-Generaal bij het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën. Dit voorstel zal in paragraaf 3.5.3 worden behandeld. 

Dee discussies tussen de regering en de Tweede Kamer over een rol voor de Staten-Generaal bij het 

opstellenn van regelgeving voor de koloniën bereiken een tweede hoogtepunt tijdens de grondwetsher-

zieningg van 1848. Deze herziening, die leidt tot een ander stelsel van verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië, zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 

3.5.11 De Grondwet van 1840 

Zijnn de Grondwetten van 1814 en 1815 min of meer binnenskamers tot stand gekomen, aan de grond-

wetsherzieningg van 1840 is een publieke discussie voorafgegaan.3*4 Inzake de koloniën gaat de discus-

siee over twee kwesties: de wijze van vaststellen van de begroting voor de overzeese gebieden en de 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor de overzeese gebieden. In het onderstaande zal vrijwel 

alleenn aan de tweede kwestie aandacht worden besteed. 

Dee publieke discussie wordt aangezwengeld door het al genoemde werk van Thorbecke, de Aantee-

keningkening op de grondwet uit 1839.3M Dit werk wordt gevolgd door geschriften van - opnieuw - Thorbecke 

enn van andere schrijvers over de noodzaak tot herziening van de Grondwet van 1815 of over de inhoud 

vann de nieuwe Grondwet In die geschriften komen eigenlijk maar twee posities over de tweede kwestie 

naarr voren: of men wil de wetgevende macht een rol in het vaststellen van regelgeving voor de koloniën 

3,33 De Waal (1860-1861), deel ID, p. 494. De opmerking is van Van Dam van Isselt, een van de Negenman-
nenn (zie paragraaf 3.5.3). 

3U3U Blijkens C.J.H. Jansen, p. 104 verschijnt in de jaren rond 1840 'een vijftiental bijdragen over de wenselijk-
heidd van een nieuwe Grondwet'. Zie ook Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 558-9. 

3,ss In dit jaar verschijnt de eerste uitgave. Een tweede uitgave verschijnt in twee delen in 1841 en 1843. 
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geven,, of men wil dat de Koning de enige regelgever voor  de koloniën blijft . 

Hett  eerste standpunt is vanzelfsprekend te vinden in geschriften die Thorbecke in deze jaren naast 

zijnn Aanteekening schrijft . Het gaat om zijn Proeve van herziening der Grondwet van januari 1840 en 

zijnn Brief aan een lid der Staten-Generaal over de artikelen 60 en 128 der Grondwet van maart 1840. 

Inn de Proeve, pen reeks artikelen die tezamen een schets voor  een nieuwe Grondwet opleveren, neemt 

Thorbeckee de volgende artikelen op: 

54.. De Koning heeft het opperbestuur  over  de koloniën of bezittingen van het rij k in andere wereld-
deelen. . 
65.. De Koning brengt ter  overweging bij  den Raad van State alle (...) algemeene maatregelen van 
inwendigg bestuur  van den Staat in Europa en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. (...). 
99.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door  den Koning en de Statengeneraal uitgeoefend. 
115.. Eene wet, die niet uitdrukkelij k zegt, dat zij  ook op de overzeesche bezittingen toepasselijk is, 
wordtt  geacht enkel voor  het rij k in Europa te zijn gemaakt De overzeesche bezittingen worden door 
bijzonderee wetten geregeld. 
145.. Er  is een algemeen wetboek van burgerlij k regt, van koophandel, van lijfstraffelij k regt, van de 
zamenstellingg der  regterlijk e magt, en van regtsvordering. Omtrent de overzeesche bezittingen geldt, 
ookk met name ten aanzien dezer  deelen van wetgeving, art 115.3*6 

Mett  andere woorden: de Koning bestuurt de koloniën en maakt regelgeving in de vorm van amvb's 

voorr  de koloniën, de wetgevende macht maakt wetten voor  de koloniën. 'Opperbestuur' is daarmee 

gewordenn wat Thorbecke in zijn Aanteekening noemt 'opperste magt van bestuur  of uitvoering, in 

oversteüingg tegen de magt van wetgeving'.3*7 

Mett  de tweede zin van artikel 145 van de Proeve benadrukt Thorbecke dat de algemene wetboeken 

voorr  de overzeese gebieden afzonderlijk vastgesteld dienen te worden en andere regels kunnen bevatten 

dann de algemene wetboeken voor  Nederland zelf. Tegelijkertij d lijk t hij  ermee aan te geven dat, hoewel 

dee grens tussen de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht en die van de Koning voor  de 

koloniënn anders getrokken kan worden dan voor  Nederland, de Koning in ieder  geval uitgesloten 

behoortt  te zijn van het maken van de in dat artikel opgesomde belangrijke regelgeving. Daarmee wordt 

althanss iets gezegd over  de verhouding tussen wetten voor  de koloniën en amvb's voor  de koloniën.3** 

Inn zijn Brief verdedigt Thorbecke de door  hem voorgestane rol van de wetgevende macht Om te 

beginnenn herhaalt hij  dat artikel 60 Gw 1815 de 'koloniale wetgeving laat aan de wetgevende magt van 

hett  Rijk' , ook al werkt de wetgevende macht in de praktij k aan die wetgeving niet mee. Als men de 

Staten-Generaall  van het meewerken aan de koloniale wetgeving wil uitsluiten, dan had met zoveel 

woordenn 'de Grondwet (...) de wetgevende magt aan den Koning alleen moeten opdragen'.3*9 

3,63,6 Thorbecke (1840), Proeve, p. 21,37,44 en 55. 
™™ Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 128. 
" **  Het is niet de Proeve zelf die dit inzicht verschaft, artikel 145 wordt er  niet in toegelicht Pas het voorstel 

vann de Negenmannen in 1844 maakt de bedoeling van artikel 145, dat vrijwel onveranderd in dat voorstel is terug 
tee vinden, duidelijk . Zie Handelingen (1846), p. 80 en 88. 

mm Thorbecke (1840), Brief, p. 1. 
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Eenn dergelijke uitsluiting, hetzij alleen in de praktijk, hetzij in de Grondwet, is echter onjuist. Het 

gebruikelijkee argument, het gebrek aan kennis over de koloniën bij de Staten-Generaal, snijdt geen 

hout.. Dat dit gebrek kan worden opgeheven via informatieverschaffing door de regering. Op die manier 

kann men al doende, leren doen.390 Bovendien spreekt het eigenlijk vanzelf dat de Nederlandse wetge-

vendee macht ook voor de koloniën regelgeving opstelt: 

Hett gebied onzer koloniën is nederlandsche grond; hare ingezetenen zijn nederlandsche onderdanen. 
Watt ontslaat den nederlandschen wetgever van zijne natuurlijke taak om hunnen publiek- en privaat-
regtelijkenn toestand te behartigen? Dat zelfs Nederlanders van europisch bloed op nederlandschen 
bodemm buiten de bescherming zijn van nederlandsche wetten, is het niet vreemd?391 

Thorbeckee beëindigt het koloniale deel van zijn Brief met het bekritiseren van de voorgestelde verande-

ringenn in artikel 60 Gw 1815, veranderingen die uiteindelijk zullen resulteren in artikel 59 Gw 1840, 

waaroverr hieronder meer. 

Thorbeckee vindt enkele medestanders in de brochures en artikelen die in deze periode verschijnen. Zo 

meentt de Amsterdamse hoogleraar Den Tex in zijn artikel 'Geschriften, de verklaring en wijziging der 

Grondwett ten onderwerp hebbende, onlangs uitgegeven', dat evenmin 

alss het opperbestuur der geldmiddelen, bij Art. 61 Grondwet, den Koning ook de wetgeving der 
geldmiddelenn in handen heeft gegeven (...), evenmin kan het opperbestuur der Koloniën bij Art. 60 
gerekendd worden ook de Wetgeving te omvatten.392 

Ookk Gevers Deynoot verklaart zich in zijn brochure Iets over de vroegere Staatsregelingen en de 

tegenwoordigetegenwoordige Grondwet van Nederland uit 1839 een voorstander van de Thorbeckiaanse opvatting, zij 

hett dat hij zich op Van Hogendorp beroept. Volgens hem komt op grond van artikel 60 Gw 1815 'aan 

denn Koning alléén (...) het opperbestuur over al de buitenlandsche bezittingen toe, aan den Koning en 

dee Staten Generaal derzelver wetgeving'.393 

Naastt deze twee duidelijke medestanders lijk t ook Groen van Prinsterer het in zijn brochure Bijdra-

gege tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin tot op zekere hoogte met Thorbecke eens te 

zijn.3944 Groen spreekt zich in deze brochure weliswaar uit tegen een spoedige algemene herziening van 

3900 Zie Thorbecke (1840), Brief, p. 3. 
3911 Thorbecke (1840), Brief, p. 10. Mijn cursivering. 
1922 Den Tex, p. 151, zie ook p. 118-9. CA. den Tex (1795-1854) is hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te 

Amsterdamm (1820-1854), lid van de Tweede Kamer (1842-1847), van de dubbele Tweede Kamer (1848) en van 
Provincialee Staten van Noord-Holland (1848-1854). Op veel andere terreinen is Den Tex het overigens oneens 
mett Thorbecke, en als Tweede-Kamerlid verklaart hij zich 'herhaaldelijk scherp tegen rechtstreeksche verkie-
zingen,, volkssouvereiniteit en een parlementaire regeering' (Molhuysen, deel IV, kolom 1303). 

3933 Gevers Deynoot, p. 64. W.T. Gevers Deynoot (1808-1879) is onder meer lid van de Tweede Kamer, 
voorzitterr van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië en ondervoorzit-
terr van het Indisch Genootschap te Den Haag geweest. 

3944 G. Groen van Prinsterer (1801-1876) is onder meer secretaris aan het kabinet des Konings (1829-1836), 
lidd van de dubbele Tweede Kamer (1840) en lid van de Tweede Kamer (1849-1857; 1862-1866). 
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dee Grondwet, die niet meer zou zijn dan een mislukte proefneming, toch acht hij een beperkte herzie-

ningg wel wenselijk. Die herziening behelst een verbetering van enkele artikelen waaronder artikel 60 

Gww 1815. Dit artikel zou zó veranderd moeten worden dat het voortaan de mogelijkheid uitsluit 'eener 

beschouwingg van de Overzeesche bezittingen als een soort van rentegevend Landgoed der Kroon'.3*5 

Bijj  deze opmerking blijf t het echter. Groen geeft niet aan hoe hij artikel 60 Gw 1815 precies wil 

veranderen,, zodat onduidelijk blijf t of hij alleen een verandering wenst op het terrein van de koloniale 

financiën,, of dat hij ook streeft naar een rol voor de Staten-Generaal bij het vaststellen van regelgeving 

voorr de koloniën. 

Inn andere brochures wordt Thorbeckes opvatting over de verdeling van regelgevende bevoegdheden 

voorr de koloniën niet gesteund. In zijn Proeve eener nieuwe Grondwet, een spaarzaam toegelichte reeks 

wetsartikelenn die samen een nieuwe Grondwet zouden moeten gaan uitmaken, merkt Donker Curtius op 

datt hij 'de proeve van den heer Thorbecke [heeft] gevolgd, maar (...) daarvan toch in vele hoofdpunten 

aanmerkelijkk [is] afgeweken'.396 Op koloniaal terrein wijken Donker Curtius' opvattingen wezenlijk af 

vann die van Thorbecke. Op het gebied van de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de 

koloniënn kan Donker Curtius zich niet 'vereenigen met het denkbeeld, om de overzeesche bezittingen 

aann wetten, hier gemaakt te onderwerpen (...); de afstand dier bezittingen en de geringe kennis welke 

menn hier van dezelve heeft maakten het (...) onmogelijk'.397 Het door hem ontworpen koloniale grond-

wetsartikell  luidt daarom: 
54.. De Koning heeft het opperbestuur over de koloniën of bezittingen van het rijk in andere wereld-
deelen.. De Koning geeft jaarlijks een volledig verslag omtrent dezelve aan de Staten-Generaal.398 

Inn overeenstemming met het systeem van de Grondwetten van 1814 en 1815 blijf t de regelgeving voor 

dee koloniën volledig in handen van de Koning. Gaat Donker Curtius in 1840 op sommige terreinen vrij 

ver,, hij bepleit rechtstreekse verkiezingen en politieke ministeriële verantwoordelijkheid, op koloniaal 

terreinn kan wat hem betreft alles bij het oude blijven: 'de Overzeesche bezittingen [worden] niet gelijk 

hett moederland door de wet (...) geregeerd'.399 

Corverr Hooft publiceert in augustus 1839 zijn Gedachten over de wijziging onzer Grondwet.*00 Dit 

3955 Groen van Prinsterer, p. 5. 
3966 Donker Curtius, p. 1. D. Donker Curtius (1792-1864) is lid van de staatscommissie van maart 1848 belast 

mett het ontwerpen van een nieuwe Grondwet. Hij is vervolgens minister van justitie (1848-1849), lid van de 
Tweedee Kamer (1849-1850)) en weer minister van justitie (1853-1856). 

3977 Donker Curtius, p. II. 
39gg Donker Curtius, p. 18. 
3999 Donker Curtius, p. 35. Wel meent hij dat een wet kan worden voorgesteld die ook in de koloniën van 

krachtt moet zijn. Donker Curtius, p. 35, artikel 118 van zijn ontwerp bepaalt: 'Geene wet is op de Overzeesche 
bezittingenn van toepassing ten zij dit uitdrukkelijk in dezelve zij vermeld'. Nadere uitleg wordt niet gegeven. 

400400 J. Corver Hooft (1779-1855) is lid geweest van de Tweede Kamer (1824-1848) en van de Eerste Kamer 
(1849-1850). . 
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geschrift,, een kort overzicht van de hele Grondwet, met aanduiding van die grondwetsartikelen die in 

aanmerkingg komen om herzien te worden, gaat ook in op artikel 60 Gw 1815. Volgens Corver Hooft 

heeftt de Grondwet, door te spreken over 'opperbestuur bij uitsluiting' de Koning over het bestuur van 

dee koloniën een grotere macht toevertrouwd dan ten aanzien van enige andere tak van bestuur: het 

beheerr over de koloniën is 'onafhankelijk van de wetgeving (...) aan den Koning (...) opgedragen'.401 

Ditt betekent dat 'de tusschenkomst van de Wetgevende magt, daar, waar zij tot regeling van het bestuur 

inn het Vaderland vereischt wordt, in de koloniën niet van noode is'.402 De wetgevende macht hoort geen 

roll  te spelen bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën en Corver Hooft acht het nodig, 'dit 

doorr eene verandering in de redactie bij de wet in herziening duidelijker uit te drukken'.403 

Dee anonieme schrijver van Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening uit 1840 is 

tegenn een ingrijpende herziening van het bestaande stelsel van de Grondwet en voor handhaving van de 

grotee macht van de Koning. Hij bepleit dan ook 'om de Nederlandse Grondwet maar te laten, zoo als zij 

is,, behoudens enkele veranderingen' die nodig zijn door de afscheiding van België; mocht een (beperk-

te)) herziening echter onvermijdelijk zijn, dan heeft het enig nut 'enkele wenken te geven, omtrent 

sommigee punten, die alsdan onaangeroerd zullen moeten blijven'.404 

Eénn van die punten is het opperbestuur over de koloniën, dat bij de Koning berust en zowel bestuur 

alss wetgeving omvat. Dit opperbestuur is een 'teder punt, waarvan niet slechts onze meerdere of 

minderee welvaart afhangt, maar waarmede Nederland staat of valt'.403 Na een sneer jegens de niet bij 

naamm genoemde Thorbecke, die hij beschuldigt van grammaticale spitsvondigheden bij de uitlegging 

vann de term 'opperbestuur', stelt de schrijver dat voor verandering op dit terrein gelukkig niet werkelijk 

gevreesdd hoeft te worden. De koninklijke macht ten opzichte van de koloniën zal onaangeroerd blijven, 

wantt uit de loop der zaken volgt dat 'de medewerking der Staten-Generaal, als wetgevende magt, tot de 

regeringg der Koloniën niet denkbaar is'.406 Analoog aan Donker Curtius stelt de anonieme schrijver 

namelijkk dat voor medewerking van de Staten-Generaal: 

dee belangen en de instellingen der Koloniën te vreemdsoortig en te onbekend [zijn], en wanneer zich 
bijj  de Hooge regering zelve dikwijls zaken opdoen, waarin men het op de Indische ambtenaren moet 
latenn aankomen, dan vraag ik, hoe de Staten-Generaal toch die kennis zouden verkrijgen, die er zoude 
wordenn vereischt, om over Indische zaken naar behooren uitspraak te doen.407 

Bovendienn bestaat ook niet het verlangen tot verandering in het beginsel van artikel 60 Gw 1815, 

401401 Corver Hooft, p. 37. 
4022 Corver Hooft, p. 36-7. 
4033 Corver Hooft, p. 37. 
4044 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 3 en 9. 
4055 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 27. 
4066 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 26. 
4077 Losse gedachten over de Grondwet en derzelver herziening, p. 26-7. 'Hooge regering' verwijst hier niet 

naarr dee Indische, maar naar de Nederlandse regering. 

230 0 



opperbestuurr  door  de Koning. Verlangd wordt slechts 'eene voldoende inzage te verkrijgen en te 

behoudenn in de Indische geldmiddelen, en daaromtrent heeft de regering reeds voorstellen gedaan, die 

denn bijval van velen hebben verworven'.** 

Mett  die laatste opmerking komen we bij  de grondwetsherziening van 1840. Deze herziening vindt haar 

oorsprongg in het einde van het Belgisch conflict in 1839, dat wijzigingen in de Grondwet noodzakelijk 

maakt.. In zijn troonrede van 21 oktober  1839 kondigt Willem I een voordracht tot wijzigingen aan. De 

aankondigingg wordt gevolgd door  de indiening van vij f herzieningsontwerpen bij  de Tweede Kamer op 

300 december  1839 die zich, aldus de Koninklijk e boodschap, beperken 'tot hetgeen door  de verande-

ringg van zaken, volstrekt noodzakelijk geworden was'.409 De Kamer neemt geen genoegen met deze wel 

zeerr  beperkte herziening, die neerkomt op aanpassingen in een aantal geografische omschrijvingen in 

dee Grondwet van 1815, een verkleining van de Raad van State en een verkleining van de Eerste en 

Tweedee Kamer. De Koning dient daarop op 18 maart en 16 mei 1840 in totaal nog eens acht herzie-

ningsontwerpenn in. Eén van die acht herzieningsontwerpen introduceert de strafrechtelijk e ministeriële 

verantwoordelijkheidd in de Grondwet, waardoor  de grondwetsherziening vooral bekend is gebleven, 

eenn ander  voorstel behelst wijzigingen in het koloniale artikel 60 Gw 1815. Ten slotte dient een aantal 

ledenn van de Tweede Kamer op 10 juni 1840 nog een initiatief-voorstel in.410 

Dee beraadslagingen in de Tweede en Eerste Kamer in eerste en tweede lezing leiden op 4 september 

18400 tot de aanvaarding in tweede lezing van het initiatief-voorstel en van elf van de dertien herzie-

ningsontwerpen,, waaronder  het voorstel over  artikel 60 Gw 1815, dat tijdens de beraadslagingen niet 

wordtt  gewijzigd en als artikel 59 Gw 1840 ongeschonden de eindstreep haalt Op 7 oktober  1840 doet 

Willemm I afstand van de troon, mede vanwege de invoering van de strafrechtelijk e ministeriele verant-

woordelijkheid.. In de proclamatie waarbij  hij  zijn troonsafstand bekend maakt stelt Willem I dat de 

zorgenn en moeilijkheden van het hoog bestuur  steeds zwaarder  op hem gaan wegen bij  het klimmen der 

jarenn en bij  het besef van de op hem liggende verplichting 'om voortaan in de behandeling der  zaken 

vann het Koningrij k eenige andere regelen te volgen dan die, welke vóór  de veranderingen en bijvoe-

gingen,, onderdaags in de Gwt gebragt, door  haar  waren vastgesteld en voorgeschreven'.411 

Artike ll  59 Gw 1840 is opgenomen in de 'Zesde afdeeling' (Van de magt des Konings) van het 

'Tweedee hoofdstuk' (Van den Koning) en luidt : 

59.. De Koning heeft bij  uitsluitin g bet opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk 
inn andere werelddeelen. 

*  Losse gedachten aver de Grondwet en derzetver herziening, p. 27; zie ook p. 35-7. 
4099 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 5. 
4,00 Zie Handelingen (1840-1842), deel I, p. 5-8,154-9 en 318-9 voor  de tekst van de herzieningsontwerpen. 

Hett  initiatief-voorstel betreft de samenstelling van de Staten van de Provinciën. 
4111 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 228. Zie ook Van der  Pot-Donner, p. 122-3. 
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Aann de Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zitting, worden medegedeeld de laatst 
ingekomenee staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volkplantingen en bezittingen. 
Hett gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt bij de wet gere-
geld. . 

Hett eerste lid van dit artikel is gelijk aan artikel 60 Gw 1815. De tweede en derde alinea, die gaan over 

dee koloniale financiën, zijn nieuw. Bij de discussies in de Staten-Generaal over dit artikel komen twee 

onderwerpenn aan de orde: de betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting', naar aanleiding van artikel 59 

lidd 1 Gw 1840, en de rol van de wetgevende macht op het terrein van de koloniale financiën, naar 

aanleidingg van artikel 59 leden 2 en 3 Gw 1840. Hieronder zal vooral aandacht worden besteed aan de 

discussiess over 'opperbestuur bij uitsluiting', de bepalingen over de koloniale financiën zullen slechts 

kortt aan de orde komen. 

Zoalss gezegd nam de Tweede Kamer geen genoegen met de eerste vijf herzieningsontwerpen. In reactie 

opp die ontwerpen worden in januari 1840 in de afdelingen van de Tweede Kamer wensen uitgesproken 

overr verdere herziening, onder andere van artikel 60 Gw 1815. Bij de discussies over het 'opperbestuur 

bijj  uitsluiting' wensen zes leden van de eerste afdeling dat de woorden 'bij uitsluiting' uit artikel 60 

Gww 1815 wegvallen, zonder aan te geven welke gevolgen ze daaraan verbinden. Alle acht leden van de 

tweedee afdeling willen dat het woord 'uitsluitend' (= 'bij uitsluiting') wegvalt, omdat er 'eene uitleg-

gingg aan werd gegeven, die men lijnregt strijdig oordeelt èn met de bedoeling èn met den aard der 

zaak'.. Verder wenst deze afdeling dat artikel 60 Gw 1815 met een alinea wordt aangevuld 'betreffende 

hett voorschrift hoedanig met opzigt der wetgeving in of voor de Overzeesche bezittingen zal worden 

gehandeld'.4122 De tweede afdeling vindt kennelijk dat 'opperbestuur bij uitsluiting' geen regelgevende 

bevoegdhedenn impliceert, maar dat die bevoegdheden er door de regering (en de meerderheid van de 

Tweedee Kamer) ten onrechte wel in gelezen zijn. In hoeverre de afdeling voorstander is van inperking 

vann de regelgevende bevoegdheden van de Koning, valt uit de opmerkingen niet af te leiden. 

Dee derde afdeling vindt dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën moet 

hebben,, omdat 'de Staten-Gen. niet genoeg bekend zijn met de zeden, gewoonten, behoeften van de 

inwonerss van de Overzeesche volkplantingen, en omdat deze onderling zoodanig verschillen, dat eene 

algemeenee wetgeving voor dezelven onmogelijk schijnt'.413 Een wijziging van artikel 60 Gw 1815 lijk t 

dezee afdeling niet nodig. Al bevat opperbestuur in de regel geen wetgeving, 'daar waar geene vertegen-

woordigingg bestaat of werkzaam is, [verdwijnt] het onderscheid tusschen wetgeving en bestuur'.*H 

Dee vierde afdeling wil niets veranderen aan de uitdrukking 'opperbestuur bij uitsluiting', en lijk t 

Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 67. 
Handelingenn (1840-1842), deel T, p. 83. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 84. 
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daarmeee met de derde afdeling in te stemmen. In de vijfd e afdeling willen vij f leden 'bi j  uitsluiting ' 

doenn wegvallen. Eén lid stelt de volgende redactie voor, waarbij  drie leden zich aansluiten: 'De Koning 

heeftt  het opperbestuur  over  de volkplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen, en 

oefentt  aldaar, zonder  medewerking der  Stat.-Gen., de wetgevende macht uit'. 415 

Inn reactie op de opmerkingen in de afdelingen dient de regering op 18 maart 1840 een ontwerp-artikel 

in::  het toekomstige artikel 59 Gw 1840. De Tweede Kamer bespreekt het ontwerp eind maart, begin 

aprill  1840. De tweede afdeling maakt tijdens deze besprekingen duidelijker  welke positie ze inneemt 

overr  de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën. Verschillende leden verlangen 

'omm bij  de Gwt. vast te stellen, hoedanig er  ten opzigte der  wetgeving voor  de koloniën dient gehandeld 

tee worden'.416 Deze leden begrijpen dat de regelgeving voor  de koloniën van die voor  Nederland moet 

verschillen,, verder  begrijpen ze 

datt  men in de volkplantingen meer  dan hier  te lande aan de reglementaire voorschriften der  uitvoeren-
dee magt moet overlaten; maar  zij  kunnen zich niet met het denkbeeld vereenigen, dat de uitvoerende 
magtt  de wet is, en iemand hoegenaamd vrijmagti g over  het leven, de vrijheid en de bezittingen, niet 
alleenn van millioenen inboorlingen, maar  tevens van duizenden Nederlanders, kan beschikken.417 

Dee tweede afdeling sluit zich hiermee aan bij  de opvattingen in Thorbeckes Aanteekening: de grens 

tussenn regelgeving vastgesteld door  de wetgevende macht en regelgeving vastgesteld door  de Koning 

voorr  de koloniën kan een andere zijn dan voor  Nederland, maar  het is uitgesloten dat de wetgevende 

machtt  geen regelgeving voor  de koloniën mag vaststellen. 

Dee overige afdelingen spreken in hun reactie op het ontwerp niet of nauwelijks over  regelgeving 

voorr  de koloniën. Zij  lijken het standpunt aan te hangen dat alleen de Koning regelgevende bevoegdhe-

denn heeft voor  de koloniën, een standpunt dat ook door  de regering wordt ingenomen. Een vri j  ruime 

meerderheidd van de Tweede Kamer kan dus instemmen met de uitsluitin g van de Staten-Generaal van 

hett  opstellen van regelgeving voor  de koloniën: alleen de tweede afdeling ligt dwars.41* 

Hett  regeringsstandpunt in deze wordt vri j  uitgebreid ontvouwd in een passage in de regeringsantwoor-

denn van eind april 1840 op de opmerkingen van de afdelingen van de Tweede Kamer over  de zeven 

regeringsvoordrachtenn van 18 maart 1840. De passage behandelt het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden voor  de koloniën onder  de Grondwetten van 1814 en 1815 (en ook van 1840) en 

41$$ Handelingen (1840-1842), deel I, p. 136. 
4,66 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 172. 
4177 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 172. 
4""  Zie ook Abr. Jansen (1932), p. 22. Wel moet er  hier  op gewezen worden dat de belangrijkste verwoorder 

vann het Thorbeckiaanse standpunt tijdens de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer in eerste en tweede 
lezingg de heer  Luzac zal zijn, die deel uitmaakte van de eerste afdeling. Zie Handelingen (1840-1842), deel II , p. 
216-233 en deel IV, p. 138-45. 
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iss geschreven door  minister  van koloniën Baud.419 Aan de orde is het door  leden van de tweede afdeling 

vann de Tweede Kamer geuite verlangen naar  bepalingen in de Grondwet 

opzigtelijkk  de wetgeving in de koloniën, in verband tot de onbestaanbaarheid der  vereeniging van de 
wetgevendee met de uitvoerende magt, en tot de vrijmagtige beschikking over  het leven, de vrijheid en 
dee eigendommen der  ingezetenen, die in de koloniën zoude bestaan.420 

Hett  lijk t duidelijk dat dit verlangen betrekking heeft op een rol voor  de Staten-Generaal bij  het vaststel-

lenn van regelgeving voor  de koloniën, maar  Baud spreekt daar  niet over. Hij  gaat eerst in op de vereni-

gingg van de wetgevende en de uitvoerende macht in Nederlands-Indië zelf. Als men meent dat er  in 

Nederlands-Indië ë 

behalvee de uitvoerende magt (waarmede waarschijnlij k bedoeld wordt de Gouvemeur-Gen.) behoorde 
tee bestaan een van hem onafhankelijk wetgevend ligchaam, dan moet een zoodanig beginsel verklaard 
wordenn ten eenemale onbestaanbaar  met het hoog belang, om de zedelijke overmagt, die de volstrekte 
voorwaardee is der  voortduring van ons gezag, niet te verlammen door  de verdeeldheden en belemme-
ringenn onafscheidelijk van de wrijvin g van onderling onafhankelijke Staatsmagten.421 

Machtenscheidingg in Nederlands-Indië is onmogelijk, het zou de Nederlandse aanwezigheid aldaar  in 

gevaarr  brengen. 

Wordtt  echter, zo vervolgt Baud, bedoeld dat in Nederland een wetgevende macht voor  de koloniën 

behoortt  te bestaan, opdat de gouverneur-generaal slechts de uitvoerder  is van uit Nederland ontvangen 

wetten,, dan is het verlangen van de Tweede Kamer overbodig. Er  is een wetgevende macht voor 

Nederlands-Indiëë in Nederland: de Koning. Er  is daarmee ook machtenscheiding, en wel tussen de 

Koningg als wetgevende macht en de gouverneur-generaal als uitvoerende macht, een machtenscheiding 

diee met zich meebrengt dat de gouverneur-generaal niet vrijmachti g kan beschikken over  het leven, de 

vrijhei dd en de eigendommen van de ingezetenen. 

Dee gouverneur-generaal is in de uitoefening van zijn macht gebonden aan het door  de Koning 

vastgesteldee Regeringsreglement. Dit reglement rust op het beginsel dat de Koning de algemene wetten 

enn verordeningen vaststelt. De gouverneur-generaal moet zich houden aan die wetten en verordeningen 

enn zich beperken tot 'het maken van bedenkingen en het doen van voorstellen aan het opperbestuur 

alhier'.4222 Wel is er  een uitzondering op deze regel. Ondergeschikte en dagelijkse regelgeving waarmee 

geenn beginselen zijn gemoeid, en dringend gevorderde regelgeving kunnen worden vastgesteld door  de 

gouverneur-generaal.. Volgens Baud komt de zaak hierop neer 

datt  de wetgevende magt in de koloniën, in den regel, berust bij  den Koning, die zich daaromtrent doet 
voorlichtenn door  den Raad van State en het departement van koloniën (...) en dat aan dit beginsel niet 
verderr  wordt gederogeerd, dan volstrekt noodig is door  den afstand waarop de koloniën van het 

Ziee Kannegieter, p. 396-8. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 217. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 217. 
Handelingenn (1840-1842), deel I, p. 218. 
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moederlandd zijn gelegen.' 

Dee Koning maakt met andere woorden de belangrijkste regelgeving, de gouverneur-generaal maakt de 

minderr  belangrijke regelgeving. Die deze regelgeving maakt de gouverneur-generaal echter  ""onder  's 

KoningsKonings nadere goedkeuring'.** Hierui t volgt, zo kan in aanvulling op Baud worden opgemerkt, dat 

alss de gouverneur-generaal regelgeving over  bepaalde onderwerpen maakt de Koning die regelgeving 

kann afkeuren en het onderwerp zelf kan regelen. 

Uitt  het voorstaande komt nog eens naar  voren dat het 'opperbestuur  bij  uitsluiting ' van de Koning 

niett  alleen betekent dat de Koning als enige in Nederland regelgevende bevoegdheden heeft voor 

Nederlands-Indië,, maar  ook dat de gouverneur-generaal geen zelfstandige regelgevende bevoegdheden 

heeft.. Alles wat de gouverneur-generaal regelt mag ook door  de Koning geregeld worden. 

Baudd gaat niet in op de Thorbeckiaanse bezwaren van de tweede afdeling en laat de vraag naar  een rol 

voorr  de Staten-Generaal bij  het vaststellen van regelgeving voor  de koloniën links liggen. Bij  het nader 

onderzoekk in de Tweede Kamer van het koloniale ontwerp-artikel eind april , begin mei 1840 wijzen 

ledenn van de tweede afdeling er  daarom op dat zij  geen wetgevend lichaam in de koloniën zelf wensten, 

ietss waaraan 'wel geen lid der  vergadering [heeft] gedacht'.423 Gedacht is veeleer 

aann eene wetgeving door  medewerking der  Stat-Gen. en het moederland De verklaring dat men als 
hett  ware reeds iets gelijkluidends zoude hebben, naardien de Gouverneur-Generaal niet dan de 
uitvoerderr  der  van wege den Koning ontvangen wetten is, bewijst juist dat de uitvoerende map hier te 
landelande vrijmagtig , en dus willekeurig over  de wetgeving, over  het leven en de bezittingen van allen in 
dee koloniën beschikt: immers maakt, schorst en vernietigt de Koning de wetten en kan dezelve zulks 
denn Gouverneur  bij  delegatie toekennen (...).426 

Naa deze verduidelijkin g herhalen de leden hun Thorbeckiaanse opvatting: de wetgevende macht moet 

eenn rol spelen bij  het maken van regelgeving voor  de koloniën, en de grens tussen de regelgevende 

bevoegdhedenn van de wetgevende macht en van de Koning hoeft voor  de koloniën niet dezelfde te zijn 

alss voor  Nederland. 

Inn haar  memorie tot beantwoording gaat de regering op de kwestie van regelgeving voor  de koloniën 

niett  meer  in.427 Pas op 4 juni 1840, tijdens de algemene beraadslaging in de Tweede Kamer in eerste 

lezingg van het koloniale ontwerp-artikel , komt de kwestie weer  aan de orde. Aan de discussies over  het 

4233 Handelingen (1840-1842), deel 1, p. 218. 
4244 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 218. Zoals bekend bepaalt artikel 16 Rr  1836 dat de gouverneur-

generaall  regelgeving maakt 'onder  's Konings nadere approbatie'. 
4299 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 257. 
4266 Handelingen (1840-1842), deel I, p. 2S7. Mij n cursivering. 
4277 Blijkens Abr. Jansen (1932), p. 31 en Kannegieter, p. 401 was dit oorspronkelijk wel Bauds bedoeling 

geweest.. Hij  had willen opmerken dat het vaststellen van regelgeving door  de wetgevende macht bedenkelijk is 
doorr  de gebrekkige kennis van de Staten-Generaal over  de koloniën. 
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'opperbestuurr bij uitsluiting' voegt de beraadslaging van die dag weinig toe. Het Thorbeckiaanse en het 

regeringsstandpuntt worden tegenover elkaar gesteld en met de bekende argumenten verdedigd. 

Dee belangrijkste vertegenwoordiger van het Thorbeckiaanse standpunt is het kamerlid Luzac. Hij 

wijstt erop dat de nieuwe redactie 'die opvatting van art. 60 [Gw 1815] bestendig[t], naar welke nu 25 

jarenn lang door de Regering is gehandeld geworden, en welke medebrengt, dat alles, in, over en 

betreffendee de overzeesche bezittingen van den eenvoudige wil des Konings afhangt', zodat de koloni-

ënn 'geheel bij besluiten, of hetgeen men ook wel reglementen van algemeen bestuur noemt, beheerd en 

geregeerdd [worden]'.42*  Deze opvatting is onjuist, zo stelt Luzac met een beroep op Thorbecke, 'den 

beroemdenn hoogleeraar, die door zijne uitmuntende aanteekening op de Gwt. het regt verstand derzelve 

zooo juist toelichtte*.429 Artikel 60 Gw 1815 sluit de Staten-Generaal niet uit van het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën, en het argument dat de Staten-Generaal onvoldoende kennis van de 

koloniënn hebben snijdt geen hout omdat oefening kunst zal baren. 

Kamerledenn als De Jonge van Campers Nieuwland en Beelaerts van Blokland verdedigen het 

regeringsstandpuntt volgens welke regelgeving voor de koloniën alleen door de Koning dient te worden 

vastgesteld.. De Jonge gebruikt het standaardargument. Het is in het belang der zaak 'dat de Regering in 

haarr grondwettig beheer over de koloniën gehandhaafd blijve (...). De tusschenkomst der wetgevende 

vergadering,, te ver verwijderd en onmogelijk van genoegzame kennis voorzien, zou de zaken slechts 

bedervenn (...).'43° Beelaerts wijst erop dat de Staten-Generaal een vertegenwoordigend karakter hebben 

enn dat hun aandeel in de wetgevende macht daarop berust. Omdat ze de bevolking van de koloniën niet 

vertegenwoordigen,, hebben ze ook niet het recht 'om wetten te maken voor bevolkingen die in deze 

Vertegenwoordigingg geen aandeel hebben'.431 

Ministerr van justitie Van Maanen, die de vergadering over het koloniale ontwerp-artikel voorzit 

omdatt minister van koloniën Baud in Utrecht is en de zitting niet kan bijwonen,432 besluit de discussies 

mett de opmerking dat de herziening van artikel 60 Gw 1815 zich beperkt tot de kwestie van de kolonia-

lee financiën, 'terwijl alle overige vraagpunten, bijzonder over de beteekenis der woorden: uitsluitend 

opperbestuur,opperbestuur, onaangeroerd en geheel in het midden worden gelaten'.433 Het ontwerp-artikel wordt 

daarnaa in stemming gebracht en met 41 tegen 14 stemmen aangenomen. Op 15 juni 1840 verenigt de 

Eerstee Kamer zich met 'al de aan haar toegezondene voordragten nopens de herziening der Gwt.'.434 

4288 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 217. 
4299 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 220. 
4300 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 226-7. Mijn cursivering. 
4311 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 236. 
4322 Zie Kannegieter, p. 402. Abr. Jansen (1932), p. 31 stelt dat Baud de beraadslagingen op verzoek van de 

Koningg niet bijwoonde. 
4333 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 238. 
4344 Handelingen (1840-1842), deel II, p. 306. 
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Artike ll  230 Gw 1815 bepaalt dat grondwetsherzieningen in tweede lezing worden beoordeeld door  de 

gewonee leden van de Staten-Generaal, met daaraan toegevoegd een door  Provinciale Staten gekozen 

gelijkk  aantal buitengewone leden, zodat er  een dubbele Tweede en een dubbele Eerste Kamer is. De 

dubbelee Tweede Kamer komt op 4 augustus 1840 bijeen. Het verslag van 6 augustus over  de wetsont-

werpenn meldt dat het koloniale ontwerp-artikel 'de goedkeuring van de grote meerderheid der  leden 

[heeft]]  weggedragen'.4"  De beraadslagingen over  het koloniale ontwerp-artikel op 1 september  1840 

leverenn vervolgens weinig nieuws meer  op. Thorbecke, een van de buitengewone leden van de dubbele 

Tweedee Kamer, voert maar  kort het woord en dan vooral over  de tweede en derde alinea van het 

ontwerp-artikel ,, die gaan over  de koloniale financiën.43*  Luzac voert uitgebreid het woord, maar  meer 

dann een herhaling van zijn in eerste lezing gemaakte opmerkingen levert dat niet op. Het buitengewone 

lidd De Ranitz oppert om 'de uitlegging van het eerste lid van art. 60, als thans niet aan de raadpleging 

vann deze Kamer onderworpen, ter  zijde te stellen'.437 De beraadslagingen eindigen met de aanname van 

hett  ontwerp met 85 tegen 20 stemmen, waarna op 4 september  1840 ook de dubbele Eerste Kamer het 

ontwerpp aanneemt. 

Uitt  minister  Van Maanens opmerking blijk t dat op koloniaal terrein met de grondwetsherziening van 

18400 is beoogd om veranderingen aan te brengen op het terrein van de koloniale financiën, niet om 

veranderingenn aan te brengen in de theorie en de praktij k van het koninklij k 'opperbestuur  bij  uitslui-

ting''  van artikel 60 Gw 1815. Onder  de Grondwet van 1840 zal in Nederland de Koning dan ook als 

vanoudss de regelgeving voor  de koloniën alleen vaststellen, zonder  medewerking van de Staten-

Generaal,, en zonder  de Staten-Generaal terzake verantwoording schuldig te zijn. 

Dee discussies in de Staten-Generaal over  de veranderingen op het terrein van de koloniale financiën 

mondenn uit in de tweede en derde alinea van artikel 59 Gw 1840 die bepalen dat aan de Staten-Gene-

raall  zullen worden medegedeeld de laatst ingekomene staten van ontvangsten en uitgaven van de 

koloniënn en dat het gebruik van het batig slot, beschikbaar  ten behoeve van Nederland, bij  de wet wordt 

geregeld.. De precieze loop van de discussies zal niet beschreven worden, maar  enkele opmerkingen 

eroverr  lijken op hun plaats.43' 

Dee tweede en derde alinea zijn het resultaat van een machtsstrijd tussen de Tweede Kamer en de 

regeringg in de periode 1815-1840 waarover  in paragraaf 3.3.2.2 al enkele opmerkingen zijn gemaakt. In 

dezee periode vraagt de Tweede Kamer de regering steeds dringender  om inlichtingen over  de koloniale 

4355 Handelingen (1840-1842), deel Hl, p. 238. 
4344 Zie Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 130-1. 
4377 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 132. 
4311 Zie Abr. Jansen (1932), p. 19-34 en Kannegieter, passim voor  een weergave van de discussies over  de 

kolonialee financiën. Zie Abr. Jansen (1932), p. 12-7 en Kannegieter, p. 389-91 voor  uitgebreidere behandelingen 
vann de oorsprong van de tweede en derde alinea. 
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financiën.. Zo dringt de Kamer in 1818 aan op grotere openheid van de regering op het terrein van de 

kolonialee financiën als daardoor geen staatkundige belangen geschaad worden. In 1826, 1827 en 1828 

komenn Indische leningswetten tot stand, met artikelen die daarin zijn opgenomen op aandrang van de 

Kamerr en tot ongenoegen van Willem I en die bepalen dat om de vijfjaar, te beginnen met het jaar 

1831,, aan de Staten-Generaal opening gegeven zal worden van de geldelijke toestand van de overzeese 

gebieden.gebieden.439439 Als op de rijksbegrotingen van 1834 en 1835 het ministerie van koloniën in het geheel niet 

wordtt genoemd roept dat protesten op vanuit de Tweede Kamer. De regering voegt daarop aan de 

begrotingg van 1835 het ministerie van koloniën als een pro memorie post toe.440 Ten slotte kan gewezen 

wordenn op een ontwerp-leningswet van minister van koloniën Van den Bosch uit december 1839, 

waarinn op aandrang van de Tweede Kamer een artikel wordt toegevoegd dat na nadere wijziging luidt 

alss volgt: 

4.. Jaarlijks zal aan de S.G. opening worden gegeven van den financieelen toestand der overzeesche 
bezittingen,, en opgaaf worden gedaan van de zuivere opbrengst der produkten en van hetgeen in het 
volgendd jaar gerekend kan worden hier te lande beschikbaar te zullen zijn; en zal over dit excedent bij 
dee wet worden beschikt.441 

Overigenss zal het wetsvoorstel ondanks dit ingevoegde artikel op 20 december 1839 met ruime meer-

derheidd door de Tweede Kamer worden verworpen, als gevolg van het 'wantrouwen, door de weinige 

openhartigheidd der regeering ontstaan en gegroeid'.442 Enkele dagen na de verwerping van zijn lening-

wett treedt minister Van den Bosch af, hetgeen het beginsel van de politieke ministeriële verantwoorde-

lijkheidd reeds aankondigt.443 

Dee periode 1815-1840 is daarmee een tijdvak waarin 'de kamer in klimmende mate aandacht heeft 

voor,, voortdurend inlichtingen vraagt over, indische zaken. Uiteraard valt daarbij de nadruk op de 

geldmiddelen.'4444 De voorgestelde wijzigingen in artikel 60 Gw 1815, uitmondend in artikel 59 Gw 

18400 zijn een direct gevolg van deze steeds grotere aandacht van de Tweede Kamer voor de koloniale 

financiën.. Men kan 'in de leeningwetten van 1826,1827 en 1828 en het afgewimpelde ontwerp (...) uit 

Decemberr 1839 (...) het voorspel zien van de wijziging in 1840 van artikel 59 Grondwet'.445 

4399 Zie Stb. 1826, nr. 12, artikel 5; Stb. 1827, nr. 62, artikel 2; Stb. 1828, nr. 90, artikel 5; zie ook Bordewijk, 
p.. 200-12. Zie Abr. Jansen (1932), p. 15 voor het ongenoegen van Willem I. Zie De Waal (1860-1861), deel I, p. 
160-289,, 299-314 en 314-57 voor de behandeling van de leningwetten in de Tweede Kamer. Overigens zal de 
Tweedee Kamer de voor 1831 toegezegde mededelingen pas in 1835 toegezonden krijgen. 

4400 Zie Stb. 1833, nr. 68 en Stb. 1834, nr. 38. Zie ook De Meij (2003a), p. 177-9. 
4411 De Waal (1860-1861), deel II, p. 246. 
4422 Bordewijk, p. 225. Zie Bordewijk, p. 222-5 voor een korte, en De Waal (1860-1861), deel II, p. 182-304 

voorr een uitgebreide behandeling van de discussies over het ontwerp. 
4433 Zie De Meij (2003a), p. 177-84; Oud (1967,1970), deel I, p. 263; Van der Pot-Donner, p. 121 en 428-9. 
4444 Abr. Jansen (1932), p. 15. 
4455 Abr. Jansen (1932), p. 19. Zie ook Kannegieter, p. 391 en Thorbecke (1841,1843), deel I, p. 136-8. 
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Watt  is nu, ter  afsluiting van de behandeling van de grondwetsherziening van 1840, het belang van deze 

herziening?? Tijdgenoten hebben hierover  verschillend geoordeeld. Zo hebben verschillende Kamerle-

denn het gevoel gehad dat met de invoering ervan een principieel belangrijke stap is gezet446 Thorbecke 

enn de Negenmannen - negen Tweede-Kamerleden, waaronder  Thorbecke, die in 1844 een voorstel tot 

herzieningg van de Grondwet zullen indienen - zijn daarentegen negatief. Thorbecke noemt de herzie-

ningg een 'men mag wel zeggen nationale (...) te leurstelling', en de Negenmannen hebben het over  'de 

bekrompenheidd en ongenoegzaamheid der  herziening'.447 Tegenwoordig zijn er  verschillende schrijvers 

diee aan de herziening vri j  veel betekenis toekennen. Zij  wijzen erop dat de invoering van de strafrechte-

lijk ee verantwoordelijkheid een andere rol voor  de ministers in het leven heeft geroepen en van groot 

belangg is geweest voor  het ontstaan van de twee-eenheid Koning-minister.448 Andere schrijvers, zoals 

Oudd en Van der  Pot-Donner, zijn iets negatiever: volgens Oud stelt de strafrechtelijk e ministeriele 

verantwoordelijkheidd niet veel voor  en is het vooral de praktij k die heeft gezorgd voor  een andere rol 

voorr  de ministers, en Van der  Pot-Donner  spreekt over  een beperkte herziening die velen niet kon 

bevredigen.4499 Misschien kan het best worden gesteld dat de herziening van 1840 onmiskenbaar  een 

bijdragee heeft geleverd aan de geleidelijke overgang van een besluitenregeiïng naar  een parlementair 

stelsell  in Nederland, maar  dat deze bijdrage een niet al te grote is geweest. 

Watt  hiervan ook zij , op koloniaal terrein heeft de grondweteherziening van 1840 weinig opgeleverd: 

zee verleent de Staten-Generaal geen extra bevoegdheden op het terrein van de koloniale financiën, ze 

creëertt  geen verplichting voor  de regering om jegens de Staten-Generaal verantwoording af te leggen 

overr  het koloniale beleid, en ze brengt geen wijziging aan in de verdeling van regelgevende bevoegdhe-

denn voor  Nederlands-Indië. Wat de koloniale financiën betreft: artikel 59 Gw 1840 wordt negatief 

gewaardeerd,, omdat het de Staten-Generaal in deze nauwelijks een rol laat spelen. Zo waren er  tijdens 

dee beraadslagingen over  de herziening vanuit de Tweede Kamer stemmen opgegaan om voortaan de 

kolonialee begroting bij  wet vast te stellen.430 De regering weet die stemmen te bezweren en de Tweede 

Kamerr  zover  te krijgen om genoegen te nemen met het bij  wet regelen van het gebruik van dat deel van 

hett  door  de regering vastgestelde batig slot dat in de ogen van de regering beschikbaar  is voor  Neder-

land.. Hiermee heeft de regering in feite 'geen enkele bevoegdheid, noch eenigerlei zeggenschap ten 

aanzienn van de indische geldmiddelen afgestaan'.451 

Watt  betreft het 'opperbestuur  bij  uitsluiting' , eerder  is al aangegeven dat dit door  de grondwetsher-

4466 Zie Bomewasser, p. 441-3. 
4477 Thorbecke (1841,1843), deel I, p. IX; Handelingen (1846), p. 166. 
4411 Zie Bomewasser, passim; Bovend'Eert en Kummeling, p. 338-9; Elzinga, p. 85 en 93; Kortmann, p. 304-

5;;  Van Sas, p. 129. 
4499 Zie Oud (1967,1970), deel I, p. 264; Van der  Pot-Donner, p. 122-3. 
4300 Zie bijvoorbeeld Handelingen (1840-1842), deel I, p. 41. 
4511 Abr. Jansen (1932), p. 29. Zie ook Buijs, deel I, p. 230-1 en Thorbecke (1906) deel I, p. 139̂ M). 
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zieningg van 1840 geen veranderingen ondergaat: op dit terrein is de herziening niet van belang geweest. 

Err is echter wel beweerd dat de toevoeging van de nieuwe artikelleden uitsluitsel geeft over de beteke-

niss van 'opperbestuur bij uitsluiting'. Zo denkt Buijs dat Thorbeckes interpretatie van deze uitdrukking 

'naa de herziening van '40 (...) zeker niet meer [kan] worden volgehouden'.452 De door Thorbecke 

opgeworpenn strijd is beslist door de derde alinea van artikel 59 Gw 1840. Immers, zo stelt Buijs, 

wanneerr de Grondwet de beslissing over het gebruik van het batig slot, maar ook niets meer dan deze, 
aann den gewonen wetgever opdroeg, dan was het duidelijk dat zij [de Grondwet] hem [de gewone 
wetgever]]  van al hetgeen verder met de koloniale aangelegenheden in verband stond wilde hebben 
buitengesloten.40 0 

Inn de tweede uitgave van zijn Aanteekening, over de Grondwet van 1840, hangt Thorbecke echter nog 

steedss zijn oude interpretatie aan. Het is dan ook niet goed in te zien hoe de derde alinea van artikel 59 

Gww 1840 Thorbeckes interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' eenduidig kan weerleggen. In 

paragraaff  3.3.2.2 is gebleken dat Thorbecke meent dat de wetgevende macht regelgevende bevoegdhe-

denn voor de koloniën heeft op grond van de natuurlijke betekenis van 'opperbestuur bij uitsluiting' en 

opp grond van de artikelen 105 en 72 Gw 1815. In de Grondwet van 1840 blijf t de term 'opperbestuur 

bijj  uitsluiting' onverminderd gehandhaafd, en worden de artikelen 105 en 72 Gw 1815 onveranderd 

overgenomen,, als de artikelen 106 en 73 Gw 1840. 

Daardoorr bepaalt, in Thorbeckes optiek, ook de Grondwet van 1840 door het gebruik van 'opperbe-

stuur'' in artikel 59 Gw 1840 niet dat alleen de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën 

heeft.. Onder opperbestuur valt immers niet het maken van wetgeving. Ook deze Grondwet roept de 

Staten-Generaall  tot medewerking bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën 'bij art. 106, dat 

voorr alle takken van wetgevend gezag, die niet uitdrukkelijk aan den Koning alleen zijn opgedragen, 

denn bevoegden persoon aanwijst'.454 Daarnaast is er nog steeds artikel 72 Gw 1840, dat 'die voorschrif-

tenn of stukken van kolonieregeling, welke buiten het begrip vallen van maatregelen van bestuur, 

voor[behoudt]]  aan het gemeen overleg met de StatengeneraaF.455 

Hett is waar dat Thorbecke tijdens de algemene beraadslagingen in tweede lezing over de voorstellen 

tott grondwetsherziening van 1840 heeft gezegd dat de bepalingen waarmee artikel 60 Gw 1815 worden 

vermeerderdd een 'beperking [schijnen] eener veel ruimere bevoegdheid'.456 En in zijn Aanteekening 

merktt Thorbecke over de derde alinea van artikel 59 Gw 1840 op dat hier sprake is van 'beperking van 

eenn regt, dat de Statengeneraal, zoo dit bijvoegsel niet bestond, in veel ruimeren omvang zouden 

4522 Buijs, deel I, p. 230. Zie ook Kannegieter, p. 403. 
4533 Buijs, deel I,p. 231. 
4544 Thorbecke (1841,1843), deel I,p. 141. 
4555 Thorbecke (1841, 1843), deel I, p. 141. Voor alle duidelijkheid: hier wordt niet beweerd dat Thorbeckes 

interpretatiee van 'opperbestuur bij uitsluiting' in de Grondwetten van 1814,1815 en 1840 juist is, maar alleen dat 
dee grondwetsherziening van 1840 geen definitieve weerlegging oplevert van Thorbeckes interpretatie. 

4566 Handelingen (1840-1842), deel IV, p. 131. 
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moetenmoeten oefenen'.457 

Mett de veel ruimere bevoegdheid doelt Thorbecke echter niet op de regelgevende bevoegdheid van 

dee wetgevende macht voor de koloniën in het algemeen. De ruimere bevoegdheid die wel wordt beperkt 

iss te vinden in artikel 122 Gw 1840, dat de inwilligin g van de Staten-Generaal vereist op de begroting 

vann de uitgaven van het Rijk, zodat 'het gebruik der Staatsinkomsten tot uitgaven [wordt] bepaald door 

dee wet'. De derde alinea van artikel 59 Gw 1840 echter 'stelt de Staatsinkomsten uit de overzeesche 

gebiedenn (...) buiten dien regel, daar zij er enkel het batig slot aan onderwerpt*.45*  Wat volgens Thor-

beckee in de Grondwet van 1840 dus wordt beperkt is het begrotingsrecht van de wetgevende macht met 

betrekkingg tot de inkomsten uit de koloniën. Als lid van de Tweede Kamer zal Thorbecke dit in juni 

18455 nog eens herhalen: het begrotingsrecht wordt beperkt, maar op het terrein van het vaststellen van 

regelgevingg voor de koloniën 'is de bevoegdheid der wetgevende magt met opzigt tot de koloniën 

dezelfdee als vóór de herziening van 1840 gebleven'.459 

All  met al brengt de grondwetsherziening van 1840 geen andere verdeling van regelgevende be-

voegdhedenn voorde koloniën, en kan ze Thorbeckes interpretatie van 'opperbestuur bij uitsluiting' niet 

eenduidigg weerleggen. Toch is de herziening niet geheel van belang ontbloot waar het de koloniën 

betreft:: ze zorgt voor het eerst voor een duidelijk staatsrechtelijk gekleurd debat in de publieke opinie 

enn in de Tweede Kamer over koloniale kwesties. Zo wordt gesproken over de verhouding tussen de 

wetgevendee macht en de Koning bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën, en over de 

verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië tussen de Koning en de gouverneur-

generaal.. De eerste kwestie komt enkele jaren later nogmaals aan de orde in opmerkingen van minister 

vann koloniën Baud over het autocratische regeringsbeginsel. 

3.5.22 Bauds verdediging van het autocratische regeringsbeginsel 

Dee Grondwet van 1840 geeft de Staten-Generaal geen rol bij het vaststellen van regelgeving voor de 

koloniën,, en handhaaft het uitsluitend opperbestuur van de Koning over de koloniën. Baud, die zich 

tijdenss de grondwetsherziening van 1840 in de Tweede Kamer hierover niet expliciet had uitgelaten, 

verdedigtt het uitsluitend opperbestuur tijdens debatten in de Tweede Kamer over de begroting voor 

18444 en 1845 in het zittingsjaar 1842-1843 en vooral tijdens debatten in de Tweede Kamer over het 

koloniaall  batig slot over 1843 in het zittingsjaar 1843-1844. 

Tijdenss de begrotingsdebatten merkt Baud op dat het koloniaal bestuur alleen kan beantwoorden aan 

watt men ervan verwacht - aangenomen mag worden dat die verwachting neerkomt op batige sloten voor 

Nederlandd - als de koloniale administratie berust 'op eene verstandige toepassing van het autokratisch 

Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 140. Mijn cursivering. 
Thorbeckee (1841,1843), deel I, p. 140. 
Dee Waal (1860-1861), deel m, p. 553. 
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regeringsbeginseV.regeringsbeginseV. Deze verstandige toepassing is te vinden in artikel 59 Gw 1840, dat volgens Baud 

'hett  eenige goede beginsel [daarstelt], waarop het bestuur  van koloniën rusten moet'.460 

Naa kritie k van Luzac op deze opmerking verklaart Baud dat hij  met de opmerking dat ten opzichte 

vann de koloniën het autocratisch regeringsbeginsel bestaat 

blootelijkk  [heeft] willen te kennen geven, dat het bestuur  der  overz. bez. bij  de Grw. is opgedragen aan 
dee Kroon, met uitsluiting der  overige Staatsmagten. Koloniën kunnen alleen worden behouden onder 
eenn krachtig gekonstitueerd bestuur. Dit kan slechts worden verkregen door  de meest mogelijke 
vereenigingg van magt in ééne hand. De bepalingen der  Grw. hebben het mogelijk gemaakt, onze 
kolonialee administratie op dien voet in te rigten. Die deze bepalingen dragen daarom den stempel van 
zaakkenniss en wijsheid.461 

Dee Koning heeft op grond van artikel 59 Gw 1840 en eerder  artikel 60 Gw 1815, 'de wetgevende en 

administratievee magt over  de koloniën in haaren geheelen omvang',462 hetgeen nodig is om Nederlands-

Indi ee te behouden. 

Tijdenss de debatten in het zittingsjaar  1843-1844 over  het koloniaal batig slot over  1843 gaat Baud, 

naa aanvallen vanuit de Tweede Kamer op het autocratisch regeringsbeginsel die alle het stempel van 

Thorbeckess opvattingen dragen, dieper  op de zaak in. Hij  bestrijdt dat de regering zich een ongrondwet-

tigee macht over  de koloniën aanmatigt. Ter  staving daarvan wijst hij  op enkele feiten, waarvan het 

merendeell  in paragraaf 3.3.2.2 aan de orde is gekomen, zoals Van Hogendorps antwoord op de vraag 

vann Dotrenge in de grondwetscommissie van 1815 en de reactie van de Tweede Kamer bij  het indienen 

vann een ontwerp-leningswet in 1825. 

Baudd erkent intussen dat die feiten de mogelijkheid niet uitsluiten dat het beter  zou kunnen zijn 'dat 

dee wetgeving, voor  zooveel de koloniën betreft, niet uitsluitend bij  den Koning als opperbestuurder 

verbleef;;  hij  wil daarom 'de quaestie ook uit het oogpunt van nuttigheid (...) behandelen'.463 Om de 

vraagg te kunnen beantwoorden of de inmenging van de Staten-Generaal in het koloniaal beheer  nuttig 

kann zijn moet worden onderzocht 'wat de volksbegrippen zijn die men gaarne in zijne koloniën ontwik-

keldd zag'.464 Als men het gevaarlijk acht 

omm de leer  van de mede-regering des volks in de koloniën te verspreiden, dan onthoude men zich, om 
hett  koloniaal bestuur  te plaatsen onder  den grondwettigen invloed eener  vergadering, welke haar 
aanzijnn aan die theorie te danken heeft.463 

Nederlands-Indiëë is een wingewest waar  'de voortplanting der  staatkundige begrippen, die in het 

moederlandd heerschen, de ongerijmdheid zelve [zou] zijn'. 466 In wingewesten is het eenhoofdig rege-

Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 392. Mij n cursivering. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 402. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 402. 
Dee Waal (1860,1861), deel UI, p. 473. 
Dee Waal (1860,1861), deel ffl,  p. 473. 
Dee Waal (1860-1861), deel UI, p. 473. 
Dee Waal (1860-1861), deel ffl,  p. 474. 
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ringsstelsell  op elk niveau nodig. De Europeanen in Nederlands-Indiê 'moeten het voorbeeld geven van 

eenee gehoorzaamheid en eene onderwerping aan het gevestigd gezag, welke de volstrekte voorwaarden 

zijnn van het behoud der  rust en der  orde, waarbij  allen, maar  zij  vooral, belang hebben'.467 Het koloniaal 

gevestigdd gezag op zijn beurt kan zich alleen 'behoorlij k kwijten aan zijne moeijelijke taak', als het 

opperbestuurr  in het moederland 'van hetwelk het zijne indrukken ontvangt, alsmede (...) [rust] op het 

beginsell  van eenheid'.46*  Wanneer  men het principe van eenhoofdigheid verlaat zal volgens Baud 

hett  koloniaal gezag zijne klem verliezen, en de regerings-beginselen, van welke het in stand blijven 
vann Nederlands heerschappij  in Indie afhangt, zullen verdrongen worden door  de begrippen, welke 
zichh in den moederstaat geduriglijk afwisselen.469 

Inmengingg van de Staten-Generaal in het koloniaal beheer  zal leiden tot het einde van rust en orde in 

Nederlands-Indiee en tot het verlies van de klem van het koloniale gezag en is daarom niet nuttig. 

Eenn dergelijke inmenging zou bovendien ondoelmatig zijn. Baud gelooft dat 'was het beginsel van 

inmengingg aangenomen, deze Kamer het koloniaal stelsel zou omhelzen door  den graaf Van Hogendorp 

voorgestaan'.4700 Dit is een stelsel dat de positie van de inheemse aristocratie wil verzwakken en dat de 

beginselenn van vrij e landbouw en van vrij e handel verkondigt Door  de verzwakking van de positie van 

dee inheemse aristocratie echter  zal 'het laatste tijdperk  van onze heerschappij  zijn aangebroken',471 en 

dee beginselen van vrij e landbouw en handel zijn lang genoeg in de prakij k toegepast om de funeste 

gevolgenn ervan te tonen voor  de winstgevendheid van Nederlands-Indie*  voor  Nederland. 

Kortom::  de Staten-Generaal spelen op basis van artikel 59 Gw 1840 geen rol bij  het vaststellen van 

regelgevingg voor  de koloniën en behoren er  ook geen rol  bij  te spelen omdat dit zou leiden tot het einde 

vann rust en orde in Nederlands-Indiê*  en tot ondoelmatige maatregelen die de winstgevendheid van 

Nederlands-Indiee in gevaar  zouden brengen. 

Eenn minderheid in de Tweede Kamer reageert negatief op Bauds opmerkingen. Zo stelt Thorbecke, 

diee in maart 1844 door  de Provinciale Staten van Zuid-Holland tot lid van de Tweede Kamer is gekozen 

(enn in oktober  1845 de Tweede Kamer weer  zal verlaten), in reactie op Bauds opmerkingen tijdens de 

debattenn in het zittingsjaar  1843-1844 dat Baud zich heeft gericht 'als tot eene vergadering, die begeer-

dee alléén, zonder  de Kroon (...) de koloniën te regeren; als tot eene vergadering, die geloofde dat de 

wetten,, hier  te lande geldende of gepast, ook behoorden te gelden in de koloniën'. Thorbecke acht dit 

onjuist,, maar  wil niet overgaan tot weerlegging. Die deze kan namelijk 'hare plaats enkel vinden bij 

eenee herziening der  Grw\472 Tot een voorstel tot herziening van de Grondwet komt het intussen snel 

Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 474-5. 
Dee Waal (1860,1861), deel III , p. 475. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 475. 
Dee Waal (1860-1861), deel III , p. 477. 
Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 478. 
Dee Waal (1860-1861), deel IU, p. 484. 
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genoeg.. Het wordt in december 1844 ingediend en staat bekend als het voorstel van de Negenmannen. 

3.55 J Het voorstel van de Negenmannen 

Zoalss gezegd is de grondwetsherziening van 1840 een eerste hoogtepunt in het staatsrechtelijke debat 

overr de verhouding tussen de wetgevende macht en de Koning bij het vaststellen van regelgeving voor 

dee koloniën in de periode 1840-1848 en zal de grondwetsherziening van 1848 een tweede hoogtepunt 

zijn.. Daartussenin speelt zich een mislukte poging af om artikel 59 Gw 1840 te wijzigen als in decem-

berr 1844 de Negenmannen een voorstel tot grondwetsherziening bij de Tweede Kamer indienen. De 

Negenmannenn zijn Thorbecke en in zijn kielzog acht andere leden van de Tweede Kamer.473 

Hett voorstel tot herziening van de Grondwet van 1840 dat de Negenmannen indienen gaat vrij ver: 

zoo worden de politieke ministeriele verantwoordelijkheid en rechtstreekse verkiezingen van de leden 

vann de Tweede Kamer geïntroduceerd. Het heeft dan ook binnen en buiten het parlement veel reacties 

opgeroepen.. In het onderstaande zal geen aandacht worden besteed aan de reacties buiten het parle-

ment;4744 de reacties binnen het parlement zullen worden behandeld voor zover ze de voor de koloniën 

relevantee artikelen van het voorstel betreffen. 

Dee voor de koloniën relevante artikelen van het voorstel van de Negenmannen zijn vrijwel woordelijk 

gelijkk aan artikelen van Thorbeckes Proeve uit 1840 en luiden als volgt: 

56.. De Koning heeft het opperbestuur van de koloniën of bezittingen van het Rijk in andere wereld-
deelen. . 
68.. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State (...) alle algemeene maatregelen van 
inwendigg bestuur van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen. 
100.. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend. 
113.. Eene wet, die niet uitdrukkelijk zegt, dat zij ook op de Overzeesche bezittingen toepasselijk is, 
wordtt geacht enkel voor het Rijk in Europa te zijn gemaakt. De Overzeesche bezittingen worden door 
bijzonderee wetten geregeld. 
141.. Er is een algemeen wetboek van Burgerlijk Regt, van Koophandel, van Strafregt, van Burgerlijke 
Regts-- en van Strafvordering, en van de Zamenstelling der Regterlijke Magt. Omtrent de Overzeesche 
bezittingenn geldt, ook ten aanzien van deze deelen van wetgeving, art. 113.47s 

Hett voorstel behelst daarmee het bekende Thorbeckiaanse stelsel van een verdeling van regelgevende 

bevoegdhedenn voor de koloniën tussen de wetgevende macht en de Koning waarbij het zwaartepunt bij 

dee eerste ligt. Dit stelsel wordt in de memorie van toelichting bij het voorstel, die eind januari 1845 

gereedd komt, kort toegelicht en verdedigd. 

4733 Het gaat om de heren Luzac, Van Dam van Isselt, Van Rechteren van Appeltern, De Kempenaer, Storm, 
Wichers,, Van Heemstra en Anemaet. Zie De Gelder, p. 17-21 en Handelingen (1846), p. IX-XV voor de 
voorgeschiedeniss van het voorstel van de Negenmannen. 

4744 Zie hiervoor De Gelder, p. 32-4. Zie Handelingen (1846), p. 680-1 voor een lijst van geschriften over het 
voorstell  van de Negenmannen. 

4755 Zie Handelingen (1846), p. 35,37,42,43 en 47. 
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Ontwerp-artike ll  56 moet artikel 59 Gw 1840 vervangen. In het ontwerp-artikel zijn de woorden 'bi j 

uitsluiting ''  verdwenen omdat ze niets toevoegen aan de betekenis van 'opperbestuur', en oorzaak zijn 

'vann allerlei misvatting, voorwendsel eener  geenszins grondwettige regering'; en verdwijnen de tweede 

enn derde alinea van artikel 59 Gw 1840, die slechts 'beperkingen der  wetgevende mag? zijn.476 

Ontwerp-artike ll  113 komt voort uit de erkenning van 'tweederlei waarheid: dat de algemeen 

wetgevendee Magt het gansche rijk  omvat; en dat zij  ten aanzien der  koloniën in den regel anders, dan 

hierr  te lande, te werk moet gaan'.477 Zo wordt een onderscheid tussen het Europese en het koloniale 

deell  van de wetgeving aangebracht dat de wetgever  duidelijk maakt 

datt  zowel de onderwerpen zijner  zorg, als hare grenzen, en de regels door  hem te stellen, over  zee 
anderss kunnen zijn, dan aan deze zijde. Het is er  geenszins om te doen, den wetgever  op te roepen tot 
voorbarigee tusschenkomst in hetgeen op den voet, waarop de koloniën worden geregeerd, zeer  wel kan 
blijven.. Maar  verandering van hetgeen ook daar  in 't wezen wettelijke bepaling is, moet buiten den 
rijkswetgeverr  niet kunnen geschieden.478 

Inn deze opmerkingen valt de hand van Thorbecke te herkennen: de wetgevende macht moet regelen wat 

bijj  wet geregeld behoort te worden, maar  de onderwerpen die bij  wet geregeld behoren te worden 

kunnenn voor  de koloniën andere zijn dan voor  Nederland. Wel wordt nu duidelijker  dat Thorbecke en 

dee overige Negenmannen in ieder  geval vinden dat veranderingen van ook in de koloniën wezenlijk 

wettelijk ee bepalingen voortaan slechts bij  wet behoren te geschieden, zonder  dat ze daar  overigens een 

materieell  wetsbegrip bijleveren. 

Ookk op een ander  punt wordt meer  duidelijkheid verschaft: de verlangde rol voor  de wetgevende 

machtt  wordt vooral gevraagd 'in het belang der  koloniale huishouding. Plaatsing der  koloniën onder 

denn waarborg van het wetgevend gezag des rijks  zal, om slechts één uit zoo vele voordelen te noemen, 

hett  aanleggen van vaderlandsche kapitalen en nijverheid over  zee oneindig bevorderen.'479 Zorg voor 

verbeteringg van het lot van de inheemse bevolking wordt door  de Negenmannen niet op de voorgrond 

geplaatst. . 

Ontwerp-artike ll  141 benadrukt dat de algemene wetboeken voor  de overzeese gebieden afzonderlijk 

vastgesteldd dienen te worden en andere regels kunnen bevatten dan de algemene wetboeken voor 

Nederland.. Ook geeft het artikel aan dat, hoewel de grens tussen de regelgevende bevoegdheden van de 

wetgevendee macht en die van de Koning voor  de koloniën anders getrokken kan worden dan voor 

Nederland,, de Koning in elk geval uitgesloten is van het maken van de in het ontwerp-artikel opgesom-

dee regelgeving. Daarmee wordt de verhouding tussen koloniale wetten en koloniale amvb's iets 

4766 Handelingen (1846), p. 65. De toelichting bij  dit ontwerp-artikel bevat de bekende omschrijving door  de 
Negenmannenn van de derde alinea van artikel 59 Gw 1840 als 'de zonderlingste begoocheling, die in eene 
Grondwett  ooit plaats vond' (Handelingen (1846), p. 66). 

4777 Handelingen (1846), p. 80. 
4711 Handelingen (1846), p. 80. 
4799 Handelingen (1846), p. 80. 
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duidelijker.' ' 

Eenn meerderheid in de Tweede Kamer reageert in het voorlopig verslag van maart 1845 negatief op het 

voorstell  van de Negenmannen. Volgens deze meerderheid moeten voorstellen tot grondwetsherziening 

vann de Koning uitgaan. Daarnaast is het voorstel door zijn strekking onaannemelijk: het behelst de 

omkeringg van de beginselen en grondstellingen van het Nederlandse staatsrecht, en gaat daarmee veel te 

ver.481 1 

Dee geciteerde ontwerp-artikelen kunnen de goedkeuring evenmin wegdragen. De meerderheid van 

dee Tweede Kamer vindt dat de Negenmannen met de ontwerp-artikelen 56 en 113 'te ver zijn gegaan, 

enn dat bepaaldelijk de belangen onzer koloniën niet behooren te worden onderworpen aan de wetgeven-

dee magt van het moederland'.4*2 De Koning moet met andere woorden in Nederland het enige regelge-

vendee orgaan voor de koloniën blijven. Het is het standpunt dat bij de grondwetsherziening van 1840 

doorr een meerderheid van de Tweede Kamer en door de regering werd ingenomen. 

Datt dit artikel 59 Gw 1840 moet veranderen wordt door de meerderheid van de Kamer intussen niet 

ontkend.. In zijn huidige vorm biedt het onvoldoende waarborgen voor de zorgvuldige behartiging van 

dee koloniale belangen. Deze waarborgen zouden kunnen worden verkregen door 'opname in de 

Grondwett van duidelijke voorschriften nopens de toepasselijkheid van het beginsel der ministeriële 

verantwoordelijkheidd wegens alle daden van bestuur en inwendige administratie in de koloniën'.483 De 

wenswens wordt uitgesproken dat de regering het artikel in de toekomst in die richting zal veranderen. 

Hoewell  het niet met zoveel woorden wordt uitgesproken, lijk t de Kamer hier niet alleen strafrechte-

lijk ee ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook politieke ministeriële verantwoordelijkheid op het 

oogg te hebben.484 Of dat ook werkelijk zo is maakt in de praktijk echter weinig uit. In hun reactie op de 

doorr de meerderheid van de Tweede Kamer bepleite verandering van artikel 59 Gw 1840 wijzen de 

Negenmannenn er begin mei 1845 op dat het onmogelijk is 

dee ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestuur der koloniën te verzekeren, zoo lang 
allee regeling aldaar enkel van koninklijke besluiten zal afhangen. Verantwoordelijkheid rust op 
vergelijkingg van een doen of niet-doen met een regel, welke door hem, dien men tot verantwoording 
roept,, niet kan worden veranderd. Maar de minister, op wiens voordragt de wetgevende koninklijke 
besluitenn worden genomen of veranderd, zal daarmede zijn gedrag steeds kunnen wettigen. Welke 
wapenenn men smede, de uitvoerder, die tevens wetgever is, blijf t onaantastbaar. Hij dekt zich met het 
gezagg zelf, over welks gebruik men rekenschap van hem zou willen vragen.485 

Ziee Handelingen (1846), p. 80 en 88. 
Ziee Handelingen (1846), p. 104 en 108. 
Handelingenn (1846), p. 123. 
Handelingenn (1846), p. 124. 
Ziee hiervoor Handelingen (1846), p. 121,127 en 181-2. Zie ook De Gelder, p. 29. 
Handelingenn (1846), p. 183. 
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Ministeriel ee verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestuur  van de koloniën, in welke vorm ook, kan 

slechtss tot een controlerende rol voor  de Staten-Generaal leiden als de wetgevende macht regelgeving 

voorr  de koloniën kan opstellen, regelgeving waar  de Koning zich aan moet houden en die hij  niet 

eigenmachtigg kan veranderen. Alleen in het licht van dergelijke regelgeving zou een verantwoordelijke 

ministerr  iets te verantwoorden hebben. De Negenmannen durven de ontwerp-artikelen 56 en 113 dan 

ookk niet te matigen tot het door  de Tweede Kamer bepleite punt 

Tijdenss de algemene beraadslagingen over  het voorstel van de Negenmannen, van 26 tot en met 30 

meii  1845, komen de koloniale ontwerp-artikelen slechts zelden aan de orde en worden er  geen nieuwe 

standpuntenn over  ontvouwd. De tegenstanders benadrukken dat ze de wetgevende macht geen regelge-

vendee bevoegdheden voor  de koloniën willen geven; verschillende Negenmannen beroepen zich op 

Vann Hogendorp, die al rond 1830 het beheer  van de koloniën door  bijzondere wetten voorstond.4*6 Eén 

vann de Negenmannen, Luzac, meent bovendien dat de regering niet snel uit eigen beweging zal over-

gaann tot herziening van de Grondwet, hoofdzakelijk omdat ze geen verandering wil in artikel 59 Gw 

1840::  ze wil 'de volheid van alleenheerschende magt in de Koloniën (...) behouden'.487 Thorbecke 

verklaartt  dat het voorstel van de Negenmannen beoogt om 'de uitvoerende magt sterk te maken door 

stellige,, juiste, duidelijk e bepaling van hetgeen zij  mag en kan', een verklarin g die uiteraard ook op de 

kolonialee ontwerp-artikelen van toepassing is.4** 

Hoewell  achter  de schermen druk overleg is gevoerd tussen de ministers en de Koning over  het 

voorstell  van de Negenmannen,4*9 heeft de regering zich gedurende het overgrote deel van de algemene 

beraadslagingenn van commentaar  onthouden. Pas op de laatste dag van de beraadslagingen neemt 

ministerr  van justiti e De Jonge van Campens Nieuwland het woord en houdt hij  een toespraak die eerder 

inn de kabinetsraad, en dus in bijzij n van de Koning, is vastgesteld.490 Hij  deelt de Kamer mee dat de 

regeringg niet overtuigd is van de noodzakelijkheid van de voorgestelde grondwetswijziging en onmoge-

lij kk  kan toetreden tot de strekking van het voorstel, dat de Koninklijk e macht inperkt en de macht van 

dee Kamers bedenkelijk vermeerdert Zo zouden onder  meer  de koloniën, 'van welker  bloei zoo veel bij 

onss afhangt, (...) wat hare wetgeving (...) aangaat, geheel tot de Kamers overgaan'.491 De regering vraagt 

dee Tweede Kamer daarom om de goedkeuring aan het voorstel van de Negenmannen te onthouden. 

4166 Zie Handelingen (1846), p. 259, 441-2, 582 en 600 voor  de uitsluiting van de wetgevende macht. Zie 
Handelingenn (1846), p. 356,464 en 625 voor  het beroep op Van Hogendorp. 

mm Handelingen (1846), p. 470. Zie ook Handelingen (1846), p. 605-7. 
4ttt Handelingen (1846), p. 567. 
mm Zie De Gelder, p. 35-66. 
4900 Zie De Gelder, p. 56. De kabinetsraad, die tot 1848 van groot belang is geweest, was een vergadering van 

dee ministers onder  het persoonlijk voorzitterschap van de Koning. Daarbij  besliste de Koning, 'eventueel nadat 
bepaaldee denkbeelden door  hen, die onder  zijn leiding vergaderden, waren geopperd' (Van Raalte (1964), p. 
Vu). . 

4911 Handelingen (1846), p. 647. 
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Naa de toespraak van De Jonge duren de algemene beraadslagingen niet lang meer. Ze komen aan 

hunn eind met een hoofdelijke stemming over de vraag of de Tweede Kamer een voorstel wil doen tot 

veranderingg van de Grondwet Deze vraag wordt met 34 tegen 21 stemmen ontkennend beantwoord 

waaropp de Negenmannen van een verdere verdediging van hun voorstel afzien. 

Voorr de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën is het voorstel van de Negenman-

nenn niet van groot belang.492 De koloniale ontwerp-artikelen propageren een reeds bekend stelsel, dat 

zoalss gebruikelijk in de jaren vóór 1848 wordt afgewezen door een meerderheid van de Tweede Kamer 

enn door de regering. Wel van belang is dat tijdens de discussies over het voorstel van de Negenmannen 

duidelijkk wordt dat er niet alteen een minderheid in de Tweede Kamer is die regelgevende bevoegdhe-

denn inzake de koloniën wenst voor de Staten-Generaal, maar dat er ook een meerderheid in de Tweede 

Kamerr is die een controlerende rol voor de Staten-Generaal wenst inzake het bestuur van de koloniën. 

Overigenss acht de Kamer beide wensen slechts te verwezenlijken via een grondwetsherziening. 

Tegelijkertijdd heeft de Tweede Kamer met de afhandeling van het voorstel van de Negenmannen 

duidelijkk gemaakt dat ze het initiatief tot een grondwetsherziening van de Koning wil laten uitgaan. 

Ministerr van justitie De Jonge heeft in zijn toespraak over het voorstel van de Negenmannen aangege-

venn dat de regering (oftewel de Koning) gelooft dat er 'omstandigheden (...) kunnen ontstaan waarin zij 

(...)) veranderingen of bijvoegingen in die Grondwet zou meenen als noodig te mogen en te moeten 

voordragen'.4933 Initiatieven tot grondwetsherziening worden in 1845 en 1846 niet ondernomen. De 

Troonredee van 1845 acht zo'n initiatief niet nodig, de Troonrede van 1846 zwijgt erover.494 

Dee Koning neemt het initiatief tot grondwetsherziening wel in de Troonrede van 18 oktober 1847 ter 

openingg van het zittingsjaar 1847/1848. Hij is tot de overtuiging gekomen, 'dat er eene onbetwistbare 

noodzakelijkheidd bestaat om de bepalingen der Grondwet, welke tot het stem- en kiesrecht betrekking 

hebben,, te verduidelijken', en beseft 'dat het welzijn van den Staat medebrengt, om bij diezelfde 

gelegenheidd ook eenige andere bepalingen der Grondwet, welker wijziging noodig kan worden geacht, 

tee veranderen'.495 Het initiatief mondt uit in de grondwetsherziening van 1848, die zal leiden tot een 

ingrijpendd veranderd stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor de koloniën en tot een 

controlerendee rol voor de Staten-Generaal inzake het bestuur van de koloniën. 

3.66 Enkele afsluitende opmerkingen 

4922 Zie De Gelder, p. 25 en 67-9, Van Sas, p. 129-31 en Struycken, p. 60 voor het belang van het voorstel in 
eenn bredere context. 

4911 Handelingen (1846), p. 648. 
4944 Zie Van Raalte (1964), p. 93-6. 
4955 Van Raalte (1964), p. 98; zie ook Van Raalte (1964), p. 351-3. 
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Waarr  het overgangstijdperk in veel opzichten verschilde van het VOC-tijdperk , is er  tussen het over-

gangstijdperkk en het tijdper k 1816-1848 in veel sterker  mate sprake van continuïteit. Dit is met name zo 

waarr  het betreft het Nederlandse koloniale denken over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-

Indië.. Bij  de behandeling van de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 is 

geblekenn dat de in het overgangstijdperk ontstane combinatie van de opvatting dat Nederlands-Indië 

eenn wingewest is met de opvatting dat er  voor  de inheemse bevolking van Nederlands-Indië gezorgd 

moett  worden, in het tijdper k 1816-1848 wordt overgenomen. Deze combinatie komt pas in het volgen-

dee tijdper k (1848-1927) onder  druk te staan, als vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw de 

opvattingg dat er  voor  de inheemse bevolking van Nederlands-Indië gezorgd moet worden een veel 

prominenteree rol gaat spelen in het Nederlandse koloniale denken. 

Tochh blijf t in het denken over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië niet alles bij  het 

oude.. Er  ontstaat in het tijdper k 1816-1848 verschil van mening over  de wijze waarop er  voor  de 

inheemsee bevolking moet worden gezorgd. Enerzijds is er  de opvatting van de Raad van State in 1814, 

diee vindt dat verbetering van het lot van de inheemse bevolking met zich moet meebrengen dat zoveel 

mogelijkk  wordt gebroken met inheemse zeden en gewoonten, die 'weinig voor  het gelukkig bestaan van 

eenn volk geschikt zijn, maar  de kenmerken dragen van barbaarschheid en onderdrukking, en van ene 

maatschappijj  in de kindsheid der  beschaving'.496 De Raad lijk t hiermee een zekere verwestersing van de 

inheemsee samenleving te bepleiten. Anderzijds is er  de opvatting van gouverneur-generaal Van den 

Boschh uit 1831, die aansluit bij  de heersende opvatting in het overgangstijdperk. Volgens Van den 

Boschh moet de zorg voor  de inheemse bevolking inhouden dat men geen inbreuk maakt op de huishou-

delijkee en godsdienstige inrichtingen van deze bevolking, en de inheemse bevolking zoveel mogelijk 

naarr  haar  eigen begrippen bestuurt. Van den Bosch verklaart zich hiermee tegen verwestersing van de 

inheemsee bevolking, wier  zeden en gewoonten hij  zoveel mogelijk in stand wil houden.497 

Inn de volgende hoofdstukken zal blijken dat de vraag of gestreefd moet worden naar  (een zekere 

matee van) verwestersing van de inheemse bevolking, of juist naar  behoud van eigen zeden en gewoon-

tenten van de inheemse bevolking, tot 1942 een centrale rol zal blijven spelen in het Nederlandse koloniale 

beleidd en het Nederlandse koloniale denken. 

Ookk in staatsrechtelijk opzicht zijn er  lijnen te trekken tussen het overgangstijdperk en het tijdper k 

1816-1848.1816-1848. In formeel opzicht is duidelijk dat het in het overgangstijdperk ontstane systeem met een 

grondwett  die de uitgangspunten van het koloniale staatsrecht bevat, en een regeringsreglement dat die 

uitgangspuntenn uitwerkt , is overgenomen. Ook inhoudelijk gezien zijn er  lijnen te trekken tussen het 

4966 Platteel, p. 162. Zie ook de behandeling van het Regeringsreglement eerder  in dit hoofdstuk. 
4977 Zie S. van Deventer, deel II , p. 228; Westendorp Boenna (1956), deel I, p. 93; en de behandeling van het 

Regeringsreglementt  van 1836 eerder  in dit hoofdstuk. 
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overgangstijdperkk en het tijdper k 1816-1848. Aan het eind van het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat er 

inn het overgangstijdperk sprake is van een ontwikkeling van democratie naar  autocratie: de uitvoerende 

machtt  heeft in opeenvolgende grondwetten de regelgevende bevoegdheden voor  de koloniën meer  en 

meerr  aan zich getrokken, ten koste van de wetgevende macht 

Hett  tijdperk 1816-1848 sluit bij  deze ontwikkeling aan door  in de Grondwet van 1815 een autocra-

tischh stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands-Indië vast te leggen. Dit 

stelsell  geeft net als de Staatsregeling van 1805 (en waarschijnlij k ook de Staatsregeling van 1801) de 

wetgevendee macht geen regelgevende bevoegdheden op koloniaal terrein; en geeft net als de Constitutie 

vann 1806 de Koning een centrale rol op koloniaal terrein. In dit stelsel namelijk berusten alle regelge-

vendee (en bestuurlijke) bevoegdheden bij  de Koning, die deze bevoegdheden naar  eigen inzicht kan 

overdragenn en weer  tot zich kan nemen. In de praktij k heeft de Koning zijn bevoegdheden deels 

overgedragenn aan organen in Nederlands-Indië. De Koning is voor  de wijze waarop hij  zijn bevoegdhe-

denn uitoefent, overdraagt en weer  tot zich neemt niemand verantwoording schuldig. En de organen 

waaraann bevoegdheden zijn overgedragen, zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. 

Onderr  de Grondwet van 1840 verandert dit stelsel nauwelijks. Weliswaar  zorgt deze Grondwet in 

theoriee voor  een zelfstandiger  positie van de minister  van koloniën, maar  in de praktij k houdt de 

Koningg over  het algemeen de teugels nog in de hand. Daarnaast ontstaat er  onder  deze Grondwet in de 

praktijk ,, dus min of meer  los van grondwettelijke regels, een neiging bij  de minister  van koloniën om in 

dee Staten-Generaal verantwoording af te leggen over  beginselen van koloniaal regeringsbeleid, maar 

eenn verplichting daartoe bestaat niet, en de verantwoording hoeft niet tot gevolgen te leiden. 

Inn schema komen de stelsels van de Grondwet van 1815 en de Grondwet van 1840 op het volgende 

neer: : 

Gww 1815; 
Rrr  1815, 
1818,1827, , 
1830 0 

Gww 1815; 
Rrl836 6 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning g 

g.g.. in Rade heeft regelge-
vendee bevoegdheden voor 
zoverr de Koning die heeft 
toegekend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 

g.g.. heeft regelgevende 
bevoegdhedenn voor zover 
dee Koning die heeft toege-
kend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 
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Gwl840; ; 
Rrl836 6 

geenn regelgevende 
bevoegdheden; ; 
geenn controle op 
koloniaall  beleid, 
maarr de minister 
legtt soms verant-
woordingg af over 
dee beginselen van 
ditt beleid 

allee regelgevende be-
voegdheden; ; 
geenn plicht tot verant-
woording g 

bevoegdheden n 
voorr zover de 
Koningg ze heeft 
toegekend; ; 
verantwoorde--
lij kk aan de Ko-
ning; ; 
strafrechtelijke e 
verantwoorde--
lijkheid d 

g.g.. heeft regelgevende 
bevoegdhedenn voor zover 
dee Koning die heeft toege-
kend; ; 
verantwoordelijkk aan de 
Koning g 

Gesteldd kan worden dat in de Grondwetten van 1815 en 1840 op koloniaal terrein wezenlijk autocrati-

schee stelsels zijn neergelegd: er  is één regelgever  (en bestuurder), die aan niemand verantwoording 

schuldigg is, en dus naar  eigen goeddunken kan optreden. Er  is over  het staatsrecht voor  Nederlands-

Indi êê van de jaren 1816-1848 weinig geschreven: het 'miste op pijnlijk e wijze haar  theoretici'.49g Toch 

zijnn er  enkele typeringen van te vinden, die aansluiten bij  de zojuist gegevene en er  een zekere aanvul-

lingg op geven. 

Zoo kan worden gewezen op Logemann. Hij  acht het 'vroeg-19e eeuwsch (...) Indisch staatsrecht' 

onderr  meer  gekenmerkt door  'een wet, die de overheid niet bindt en van het individueele beleid niet 

onderscheidenn hoeft te zijn' en door  'een overheid die haar  eigen competentieordening vervormen en 

verbrekenn kan'.499 Volgens Logemann is het eerste kenmerk met 'een systeem van legaliteit (...) in 

lijnrecht ee tegenspraak. Dit wetsbegrip is van den politiestaat.'500 Daarnaast kan worden gewezen op een 

opmerkingg van de Australische (rechts-)historicus Ball, die stelt: 

Criticismm might (...) be expressed of the Netherlands' allowing so many changes to be made in the 
constitutionall  basis of government in the East Indies, viz., those of 1815,1818,1827,1830 and 1836. 
Thesee mainly resulted from changes in Government policy.501 

Tenn slotte wordt hier  gewezen op een opmerking van Van Niel, die stelt dat 'civi l administration and 

governance''  in deze periode 'rested on a system of men rather  than laws'.502 Deze drie typeringen geven 

uitdrukkin gg aan het feit dat vastgestelde regels en genomen bestuursmaatregelen voor  Nederlands-Indië 

inn het tijdper k 1816-1848 met het grootste gemak kunnen worden veranderd door  de opperbestuurder 

bijj  uitsluiting, de Koning, op grond van zijn voortschrijdend inzicht of zijn grillen. 

Inn 1848 komt in principe een eind aan het autocratische stelsel voor  Nederlands-Indie. De grond-

wetswijzigingg van dat jaar  brengt een constitutionalistisch stelsel, met een zekere mate van machten-

mm Logemann (1934), p. 39. 
mm Logemann (1934), p. 39. 
5000 Logemann (1934), p. 10. Koitmann, p. 50 definieert 'politiestaat'  als een begrip dat duidt op een overheid 

diee min of meer  per  geval, afhankelijk van de omstandigheden, naar  eigen goeddunken optreedt. 
5011 Ball, p. 235. 
5022 Van Niel (1992), p. 86-7. 
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enn met een mederegelende en controlerende volksvertegenwoordiging in Nederland. Wel zal het nog 

enigee decennia duren voordat dit stelsel naar behoren functioneert. 
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