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Hoofdstukk 4
Constitutionalistischh Nederlands-Indisch staatsrecht (1848-1927)
4.11 Inleidende algemene opmerkingen
Inn een breder kader maakt de rechtshistorisch te onderscheiden periode 1848-1927 deel uit van twee
periodess die kunnen worden onderscheiden in de politieke en economische geschiedenis van
Nederlands-Indië:: de jaren 1830-1870, een periode van exploitatie en consolidatie, en de jaren 18701940,, een periode die wordt gekenmerkt door een ontwikkeling die loopt van imperialisme tot nationalisme.11 Bij deze periodisering kan een kanttekening gemaakt worden. Het jaar 1830 levert een duidelijkee breuk op met de voorgaande periode: de invoering van het cultuurstelsel in dat jaar maakt aan een
periodee van zoeken naar manieren om Nederlands-Indië tot een winstgevende bezitting te maken een
succesvoll eind. Verder is het cultuurstelsel bepalend voor veel van de ontwikkelingen op economisch
enn ideologisch terrein in later jaren.
Hett jaar 1870 daarentegen markeert veel minder een duidelijke breuk met de voorgaande periode.
Datt jaar kent niet de invoering van een (economisch) stelsel dat voor een cesuur zorgt en dat ontwikkelingenn op militair, economisch, ideologisch of politiek terrein gedurende langere tijd in belangrijke
matee bepaalt. De periode 1870-1940 wordt veeleer gekenmerkt door vele ontwikkelingen, waarvan
sommigee al zijn ingezet in de jaren voor 1870 en andere dateren van lang na dat jaar. Het gaat onder
meerr om de uitbreiding gewapenderhand van het Nederlandse gezag over Nederlands-Indië door een
Nederlandsee variant van het moderne imperialisme, om het verdwijnen van het cultuurstelsel en de
opkomstt van een liberaal economisch stelsel en van het bedrijfsleven, om het ontstaan en de opkomst
vann de ethische richting en later van het cultuurrelativisme en de Rijkseenheidsleer, en om het ontstaan
enn de opkomst van politiek leven in Nederlands-Indië. In deze paragraaf zal kort aandacht worden
besteedd aan deze ontwikkelingen. Ook zal worden aangegeven waarom de jaren 1848-1927 in rechtshistorischh opzicht een afzonderlijke (sub-)periode zijn.

Militaire,Militaire, economische, ideologische en politieke ontwikkelingen
Watt betreft de uitbreiding gewapenderhand van het Nederlandse gezag in de archipel: aan het begin
vann de in dit hoofdstuk behandelde periode, in 1848, is de koloniale staat vooral op Java, Madoera en
delenn van de Molukken stevig gevestigd en zijn er nog veel witte plekken op de kaart van de archipel.
Inn 1927 is de hele archipel in kaart gebracht en tenminste nominaal onder Nederlands gezag, door wat
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Zie Van Goor (1994), p. 213-54 en p. 255-308 voor een behandeling van beide periodes.
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misschienn het best kan worden omschreven als een Nederlandse variant van het moderne imperialisme
diee zijn hoogtepunt eind negentiende en begin twintigste eeuw beleeft.2 Deze variant wordt vooral op
Sumatraa en daar met name in Atjeh in volle hevigheid toegepast. Maar ook in andere delen van de
archipel,, bijvoorbeeld op Lombok, wordt de uitbreiding van het Nederlandse gezag via deze variant
bewerkstelligd.5 5
Opp economisch terrein heerst in 1848 op Java nog het cultuurstelsel, al gaan in Nederland wel
stemmenn op dit stelsel af te schaffen en het te vervangen door een liberaal economisch stelsel. In de
jarenn zestig van de negentiende eeuw loopt het cultuurstelsel langzaam naar zijn eind. Twee wetten uit
1870,, de agrarische wet en de suikerwet, betekenen het vrijwel definitieve einde van het cultuurstelsel.
Inn de loop van de jaren zestig en zeventig gaat het particuliere economische initiatief geleidelijk een rol
spelenn in Nederlands-Indië. Eerst gebeurt dit vooral in plantages op Java en op Sumatra, waar bijvoorbeeldd in Deli de nadelen van het ongebreidelde kapitalisme duidelijk naar voren komen. Later verspreidtt het particuliere economische initiatief zich ook over andere gebieden in de archipel, en kan van
dee opkomst van 'het bedrijfsleven' worden gesproken als rond de eeuwwisseling de winning van rubber
enn vooral olie in de archipel een belangrijke bron van inkomsten gaat vormen.4
Eenn belangrijk gevolg hiervan is dat aan het verschijnsel van de staat als bedrijfsleider en Java als
staatsbedrijff een eind komt. Het Nederlandse bestuur kan zich voortaan 'toeleggen op een nieuwe taak:
hett scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van "land en volk" in het algemeen en van het
westersee bedrijfsleven in het bijzonder.'5 Deze nieuwe taak leidt in Nederlands-Indië tot een vrij sterke
verwevenheidd tussen de overheid en dit bedrijfsleven en tot een overheidsbeleid dat er tot in de jaren
twintigg van de twintigste eeuw op is gericht het westerse bedrijfsleven zo ongestoord mogelijk zijn
gangg te laten gaan. De inkomsten van de overheid zijn immers 'voor een belangrijk deel afhankelijk
vann de opbrengsten van in- en uitvoer, die op diverse manieren werden belast'.6 In de jaren dertig van
dee twintigste eeuw zullen door een ernstige economische crisis de banden tussen de NederlandsIndischee overheid en het bedrijfsleven nog verder worden aangehaald, en zal het overheidsbeleid
22

Er is discussie geweest over de vraag of de Nederlandse expansie in de archipel eind negentiende, begin
twintigstee eeuw gezien moet worden als een vorm van imperialisme. Zie voor deze kwestie onder meer A Campo;
Vann Goor (1986); Kuitenbrouwer (1985); Kuitenbrouwer (1991); Lindblom; Locher-Scholten (1994); Wesseling.
Opp Wesseling na (zie Wesseling, p. 192-3) lijkt de algemene opinie te zijn dat er vanaf ongeveer 1890 wel
degelijkk sprake is van een Nederlands imperialisme. Zie onder meer A Campo, p. 18 en 30; Van Goor (1986), p.
17;; Kuitenbrouwer (1985) p. 226; Lindblom, p. 256-8; en Locher-Scholten (1994), p. 289-91. Overigens wijzen
Kuitenbrouwerr (1991), p. 61-4 en Locher-Scholten (1994), p. 14 erop dat Wesseling na 1988 minder afwijzend
tegenoverr de gedachte van Nederlands imperialisme komt te staan.
33
Zie Van Diessen, Ormeling e.a., p. 55-6 voor een cartografisch overzicht van de ontwikkeling van het
Nederlandss gezag over Nederlands-Indië'.
44
Zie Van den Doel (1996), p. 98-122, 233-7; Van Goor (1994), p. 228-9, 235-41; J.J.P. de Jong, p. 269-80,
401-188 voor uitgebreidere behandelingen van economische ontwikkelingen.
55
A Campo, p. 29.
6
Taselaar(1998),p.509. .
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enigszinss veranderen.7

Ookk op ideologisch terrein zijn er veranderingen. In 1848 is de heersende koloniale ideologie nog altijd
dee combinatie van de profijtgedachte en het verlangen om het welzijn van de inheemse bevolking te
verbeteren.. Aan deze combinatie, die kenmerkend is voor het Nederlandse koloniale denken vanaf het
eindd van de achttiende eeuw, komt in de loop van de hier behandelde periode een eind. Zo wordt de
profijtgedachtee als openlijk beleden onderdeel van het koloniale denken minder prominent, hoewel de
gedachtee dat Nederlands-Indië winstgevend moet zijn niet verdwijnt en het overheidsbeleid mede blijft
bepalen.8 8
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat geleidelijk een nieuwe stroming in het Nederlandsee koloniale denken: de ethische richting. Rond 1900 is zij de heersende ideologie en gaat zij het
overheidsbeleidd diepgaand beïnvloeden. Het door de ethische richting beïnvloede en tamelijk vooruitstrevendee overheidsbeleid wordt ethische politiek genoemd. De ethische richting en de ethische politiek
wordenn gekenmerkt door de wens om het lot van de inheemse bevolking te verbeteren, waarmee zij
voortbordurenn op een lange traditie. Daarnaast streven zij ernaar om Nederlands-Indië onder Nederlandsee leiding tot zelfbestuur naar westers model te brengen, zonder overigens een termijn te noemen
waarbinnenn het zelfbestuur moet zijn bewerkstelligd. De bloeiperiode van de ethische richting en de
ethischee politiek ligt in de jaren 1900-1920; belangrijke vertegenwoordigers zijn in die tijd de journalist
Brooshooft,, de ingenieur en politicus Van Kol, de jurist en parlementariër Van Deventer, gouverneurgeneraall Van Limburg Stirum, minister van koloniën Pleyte en de Leidse hoogleraren Snouck Hurgronjee en Van Vollenhoven.9
Vanaff ongeveer 1920 is er een tweeledige omslag in het koloniale denken. Deze zal in de loop van
dee jaren twintig en vooral in de periode 1927-1942, die wordt behandeld in het volgende hoofdstuk,
leidenn tot een behoudender koloniaal beleid. Zo wordt er niet langer zonder meer gestreefd naar
zelfbestuurr naar westers model: verschillende schrijvers wensen uit respect voor het inheems eigene het
behoudd van de inheemse cultuur en van inheemse structuren, ook als het gaat om zelfbestuur voor
Nederlands-Indië.. Deze wens geeft blijk van een cultuurrelativistisch gedachtegoed dat in het interbellumm in vele wetenschappen, waaronder de rechtswetenschap, vaker voorkomt en waarvan wel is
beweerdd dat het de koloniale verhouding bevestigt en bestendigt.10
Daarnaastt komt er in Nederland een conservatievere koloniale stroming op. Deze stroming, de
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Zie Taselaar (1998), p. 508-12.
Zie Taselaar (1998), p. 511.
99
Zie Locher-Scholten (1981), p. 181 voor een uitgebreidere opsomming. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat
err verschil van mening is over de inhoud en de periodisering van de ethische richting en de ethische politiek.
100
Zie Van den Doel (1994), p. 448-50, Van Doom (1995), p. 150-3 en Lemaire, p. 115,153^ en 174-5.
gg

255 5

Rijkseenheidsleer,, gaat ervan uit dat Nederland en Nederlands-Indië onlosmakelijk verbonden zijn; hun
uiteengaann zou beide grote schade berokkenen. Verder benadrukt ze dat in de relatie tussen beide
gebiedenn Nederland de leidende rol moet blijven spelen. Verschillende vertegenwoordigers van deze
stromingg geven ook blijk van cultuurrelativistische opvattingen. Ze stellen dat tussen oost en west een
onoverbrugbaree kloof gaapt, en dat de inheemse cultuur in zijn waarde moet worden gelaten. Belangrijkee vertegenwoordigers van de Rijkseenheidsleer zijn in Nederland politici als Colijn, Welter en Feber,
enn Utrechtse hoogleraren als Gerretson en Nederburgh." In Nederlands-Indië wordt deze leer vertegenwoordigdd door de Vaderlandse Club, een in 1929 opgerichte partij.

Tenn slotte is er het ontstaan en de opkomst van politiek leven in Nederlands-Indië vanaf ongeveer 1900,
zowell bij het Nederlandse als bij het inheemse deel van de bevolking aldaar. Het ontstaan van politiek
levenn onder de Nederlanders hangt samen met de opkomst van het bedrijfsleven en de toename van de
Nederlandsee bevolkingsgroep die daarvan het gevolg is. Tot partijvorming leidt dit pas in ruime mate in
dee jaren tien van de twintigste eeuw, mede in reactie op het optreden van nationalistische inheemse
bewegingenn als de Sarekat Islam (SI) en op het ontstaan van de Volksraad, een vertegenwoordigend
lichaamm voor Nederlands-Indië. Opgericht worden onder meer: de Nederlands-Indische vrijzinnige
bondd (NIVB) in 1916, de Christelijk ethische partij (CEP) in 1917, de Indische katholieke partij (IKP)
inn 1918, en de Politiek-economische bond (PEB) in 1919. Deze partijen, die ook een zij het geringe
aanhangg onder inheemsen hebben, hangen ethische ideeën aan; wel is de PEB behoudender dan de rest.
Medee in reactie op radicaler optreden van delen van de inheemse nationalistische beweging ontstaan in
laterr jaren conservatieve partijen. De voornaamste daarvan is de zojuist al genoemde Vaderlandse club
(VC),, die na haar oprichting in 1929 in korte tijd een tamelijk grote aanhang verwerft. De VC benadruktt de kloof tussen Nederlanders en inheemsen en verzet zich tegen de eisen van de nationalistische
beweging. .
Hett begin van die nationalistische beweging en van inheems politiek leven wordt geplaatst in 1908.
Datt jaar wordt de vereniging Boedi Oetomo opgericht door leerlingen van de School tot opleiding van
inlandsee artsen. De vereniging bestaat vooral uit 'adellijke lieden en studenten en afgestudeerden van
westerss georiënteerde hogere beroepsopleidingen'.12 Boedi Oetomo zal nooit erg invloedrijk worden of
eenn grote aanhang krijgen. Dat laatste krijgt de Sarekat Islam wel. De SI ontstaat rond 1910 als een
islamitischee beweging van inheemse kooplui en krijgt in 1915 een overkoepelend orgaan: de Centraal
SI.. Aanvankelijk zijn Boedi Oetomo en de SI nauwelijks te beschouwen als politieke partijen. Dat
verandertt in 1916 als zij een zwaai in politieke richting maken, en gaan streven naar een parlementaire

"ZieB.deGraaff,p.254-8. .
B.deGraaff,, p.201.
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regeringsvormm in Nederlands-Indtë.
Voorafgaandd hieraan waren er al twee politieke partijen die van belang zijn voor de opkomst van de
nationalistischee beweging: de in 1912 opgerichte Indische partij en de in 1914 opgerichte Indische
sociaal-democratischee vereniging (ISDV). De Indische partij, waarin Indo-Europeanen en inheemsen
eenn belangrijke rol spelen, streeft naar een van Nederland onafhankelijk Indie en wordt in 1913
verboden;; er komt een opvolgster voor deze partij, genaamd Insulinde. De ISDV, door de socialist
Sneevliett opgericht, volgt een radicaal-marxistische koers en beïnvloedt de SI, die daardoor radicaliseert.. Als Sneevliet en andere Europese leiders van de ISDV zijn vertrokken of verbannen zal de nu
onderr inheemse leiding staande vereniging in 1920 haar naam wijzigen in Perserikatan Komunis di
India,, en in 1924 in Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dee invloed van de ISDV en haar opvolgers op de SI zal in 1921 leiden tot een scheuring in de SI.
Dee rechtervleugel van de SI stoot de linkse elementen uit en gaat zich meer richten op de islam. Het
betekentt het eind van dee SI als massabeweging. De uitgestoten linkse elementen organiseren zich in de
Sarekatt Rakjat (SR) en gaan samenwerken met de PKI. Tegenover het gouvernement gaan de PKI en
dee SR een politiek van confrontatie aan. Deze politiek vindt zijn hoogtepunt in door de PKI georganiseerdee stakingen en opstanden in november 1926 en januari 1927. De opstanden - die overigens niet
heell veel om het lijf hebben - worden door het gouvernement neergeslagen, waarna de PKI en de SR
wordenn verboden. Vele leiders vluchten en anderen worden geïnterneerd.
Dee mislukte opstanden betekenen het einde van de eerste fase van de nationalistische beweging,
waarbijj partijvorming vooral geschiedt op grond van religieuze of politiek-ideologische overtuigingen.
Inn de tweede fase, vanaf 1927, zal 'de Indonesisch-nationale gedachte sterker postvatten' en ontstaat
eenn 'zwiver-nationalistische stroming, d.w.z. gescheiden van politieke nationale stromingen op religieuzee of sociale basis'.13 In deze fase zal 'de éénheids-ideologie',14 het streven naar een onafhankelijke
eenheidsstaatt Indonesië, een belangrijke rol spelen. De nationalistische beweging zal in de tweede fase
wordenn geleid door mannen als Soekarno, Hatta, Sjahrir en Thamrin, een belangrijke partij zal zijn de
Partaii Nasional Indonesia (PNI).1S

DeDe jaren 1848-1927 als rechtshistorische subperiode
Eenn diepgaande behandeling van al deze ontwikkelingen hoort eerder muis in een historisch dan in een
rechtshistorischh werk. Daarom zal aan het bovenstaande in dit hoofdstuk slechts uitgebreider aandacht

"" Pluvier, p. 27.
Petrus Blumberger, p. 1.
,ss
Zie Van den Doel (1996), p. 203-26 en 237-54; Van den Doel (2001), p. 25-63; Van Goor (1994), p. 277300;; B. de Graaff, p. 200-40; J.J.P. de Jong, p. 446-554; Pluvier, p. 19-28 en passim voor uitgebreidere weergavess van de opkomst van het politieke leven in Nederlands-Indie vanaf 1900. De tweede fase van de nationalistischee beweging zal in hoofdstuk 5 nader aan de orde komen.
144
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wordenn besteed, voor zover dat nodig is voor een begrip van de voor Nederlands-Indië relevante
staatsrechtelijkee ontwikkelingen in de periode 1848-1927. Zoals gebleken valt deze periode niet samen
mett de aan het begin van deze paragraaf gegeven periodiseringen, die zijn gebaseerd op politieke en
economischee criteria Uit rechtshistorisch oogpunt moet een andere periodisering worden aangebracht,
diee in de inleiding van het vorige hoofdstuk al aan de orde is gekomen. Daar is aangegeven dat er een
rechtshistorischee periode is, die van het koninkrijk der Nederlanden, die loopt van 1816 tot 1942 en kan
wordenn onderverdeeld in drie subperiodes. In dit hoofdstuk zal de tweede subperiode worden beschreven.. Deze loopt van 1848 tot 1927 en wordt beheerst door de grondwetsherziening van 1848,16 en het
Regeringsreglementt van 18S4.
Dee Grondwet van 1848 verleent de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor de koloniënn en introduceert de politieke ministeriële verantwoordelijkheid in het Nederlandse staatsrecht. De
bepalingenn van de Grondwet van 1848 worden voor Nederlands-Indië uitgewerkt in het Regeringsreglementt van 1854. Deze twee regelingen leveren een stelsel op waarin de wetgevende macht, de kroon en
dee gouverneur-generaal regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië hebben, de gouverneurgeneraall ambtelijk verantwoordelijk is aan de kroon en de minister van koloniën politiek verantwoordelijkk is aan de Staten-Generaal.
Dee grondwetsherzieningen van 1884, 1887 en 1917 brengen geen veranderingen in dit stelsel. De
grondwetsherzieningg van 1922 legt de grondslagen voor een nieuw stelsel van verdeling van regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Deze grondslagen worden in 1925 uitgewerkt in de Wet
opp de staatsinrichting van Nederlands-Indië (beter bekend als de Indische Staatsregeling). Deze wet
treedt,, voor zover het gaat om de artikelen over de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indië,, in werking op 16 mei 1927, zodat met ingang van die datum de derde subperiode
begint,, de periode 1927-1942. Zoals opgemerkt zal deze derde subperiode in het volgende hoofdstuk
wordenn behandeld.17
Dee behandeling van de staatsrechtelijke periode 1848-1927 valt uiteen in twee delen. Paragraaf 4.2
behandeltt het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. Paragraaf 4.3
behandeltt voorstellen die in de loop der jaren zijn gedaan om dit stelsel te veranderen, veranderingen in
hett Nederlandse koloniale denken, en gevolgen van die laatste veranderingen. Vervolgens worden in

166

Hierna zal gemakshalve worden gesproken over de Grondwet van 1848.
Gesteld zou kunnen worden dat het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854
slechtss kenmerkend is voor de jaren 1854-1922, en dat de jaren 1848-1854 en 1922-1927 overgangsperiodes
zijn.. Toch is ervoor gekozen om de jaren 1848-1854, 1854-1922 en 1922-1927 samen als één periode te nemen.
Dee inwerkingtreding van de Grondwet van 1848 heeft namelijk ingrijpende gevolgen. Het betekent het onmiddellijkee einde van het oude stelsel, door ook de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor NederlandsIndiëë toe te kennen. De grondwetsherziening van 1922 is weliswaar het begin van een nieuw stelsel, maar zorgt
niett voor zulke ingrijpende wijzigingen als de herziening van 1848. Bovendien treedt het nieuwe stelsel pas
volledigg in werking vanaf 16 mei 1927.
177
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paragraaff 4.4 de bevindingen van de twee voorgaande paragrafen samengevat.

4.22 Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden
Vergelekenn met de in het vorige hoofdstuk behandelde periode vallen aan het stelsel van verdeling van
regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië* in deze periode enkele zaken op. In de eerste plaats
iss er sprake van een stelsel dat is ontwikkeld in overleg tussen regering en staten-generaal. In de tweede
plaatss zijn er inhoudelijk gezien grote verschillen, waarbij vooral opvalt dat de wetgevende macht een
roll krijgt toegekend bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën.
Hieronderr zullen de totstandkoming en de inhoud in hoofdlijnen worden behandeld van de Grondwett van 1848 en het Regeringsreglement van 18S4 (4.2.1). Daarna zal een schets worden gegeven van
hett stelsel (4.2.2). Tot slot zullen staatsrechtelijke discussies worden behandeld die zijn gevoerd over
belangrijkee onderdelen van het stelsel (4.2.3).

4.2.11 De Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854: genese en inhoud
a.a. De Grondwet van 1848
Zoalss in het vorige hoofdstuk vermeld, kondigt Willem II in de troonrede van 1847 aan dat de regering
inn de zitting 1847-1848 van de Staten-Generaal voorstellen tot grondwetsherziening zal doen. Op 8
maartt 1848 dient de regering 27 herzieningsontwerpen in, die geen van alle grote veranderingen
beogen.. Nu is 1848 in Europa een revolutiejaar, en onder invloed van groeiende onrust in verschillende
Duitsee steden verklaart Willem II op 13 maart 1848 buiten zijn ministers om aan de voorzitter van de
Tweedee Kamer dat hij bereid is akkoord te gaan met een verdergaande herziening van de Grondwet. De
ministerss verzoeken daarop hun ontslag.
Opp 17 maart benoemt Willem II een commissie die de opdracht krijgt een volledig ontwerp voor een
grondwetsherzieningg voor te dragen. Deze commissie staat onder leiding van Thorbecke. Vier van haar
vijff leden behoorden tot de zogenaamde Negenmannen, wier voorstel tot grondwetsherziening in het
vorigee hoofdstuk is besproken.1* De commissie ontvangt ook de opdracht om aan Willem II haar
denkbeeldenn mede te delen over de samenstelling van een nieuw kabinet. De laatste opdracht wordt op
255 maart 1848 ingetrokken. Vanaf die datum is er namelijk een nieuw kabinet, het kabinet-Schimmelpenninck(1848). .
Dee commissie overhandigt de koning op 11 april 1848 een rapport dat op veel punten overeenkomstenn vertoont met het voorstel van de Negenmannen uit 1844, zij het niet op koloniaal terrein. Schimmelpenninckk stemt niet in met de inhoud van het rapport en treedt met nog een minister af, waarna zijn

"" De commissieleden zijn Donker Curtius, De Kempenaer, Luzac, Storm en Thorbecke. Donker Curtius
behoordee niet tot de Negenmannen.
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kabinett gereconstrueerd wordt tot het kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius (1848-1849). De regering
dientt vervolgens op 19 juni 1848 twaalf herzieningsontwerpen in bij de Tweede Kamer. Deze ontwerpenn wijken op enkele punten, onder meer op koloniaal terrein, af van het voorstel van de commissieThorbecke.. Bedenkingen in de Tweede Kamer zorgen in juli en augustus 1848 voor enkele wijzigingen
inn de ontwerpen. De openbare behandeling vanaf 16 augustus 1848 verloopt daarna vlot. Na in septemberr 1848 in eerste lezing te zijn aangenomen, worden de ontwerpen op 11 oktober 1848 aangenomen in
tweedee lezing en vervolgens bekrachtigd. De afkondiging volgt op 3 november 1848."

Dee grondwetsherziening van 1848 brengt veel veranderingen. Zo worden voor de Tweede Kamer
rechtstreeksee verkiezingen ingevoerd door kiezers die in de directe belastingen een bedrag betalen,
binnenn grondwettelijke grenzen door de wet vast te stellen (76 Gw 1848). De Tweede Kamer krijgt de
rechtenn van enquête (90 Gw 1848) en amendement (107 Gw 1848). Verder voert de Grondwet van
18488 de politieke ministeriële verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal in (53 en 89 Gw 1848),
waarmeee een ander stelsel van regeren wordt voorbereid, het parlementaire stelsel. Dit stelsel wordt
zo'nn twintig jaar later voltooid, mede naar aanleiding van de benoeming van minister van koloniën
Mijerr tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ten slotte krijgen de Staten-Generaal een rol bij
hett vaststellen van regelgeving voor de koloniën (59 en 60 Gw 1848): zo bepaalt artikel 59 Gw 1848
onderr meer dat de reglementen op het beleid der regering in de koloniën en bezittingen van het rijk in
anderee werelddelen door de wet worden vastgesteld. Deze bepaling zal leiden tot de wet van 2 septemberr 1854 houdende vaststelling van het reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indië (Stb.
1854,, nr. 129; SNI1855, nr. 2), oftewel tot het Regeringsreglement van 1854.

b.b. Het Regeringsreglement van 1854
Opp grond van het vijfde additionele artikel van de Grondwet van 1848 moet de regering binnen drie
jaarr na de afkondiging van de veranderingen in de Grondwet op 3 november 1848 een wet op het beleid
vann de regering in Nederlands-Indië voordragen bij de Tweede Kamer. De regering blijft binnen die
termijn,, zij het maar ternauwernood. Op 29 oktober 1851 dient Ch. F. Pahud, minister van koloniën in
hett liberale kabinet-Thorbecke I (1849-1853), bij de Tweede Kamer een ontwerp-regeringsreglement
voorr Nederlands-Indië in. Het ontwerp heeft 117 artikelen en is verdeeld is zes hoofdstukken. Het gaat
vergezeldd van een vrij korte memorie van toelichting die 'sober' is en weinig meer behelst 'dan de
vermeldingg der gelijkluidende bepalingen van het Regerings-reglement van 1836'.20 Het wetsontwerp
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enn de memorie van toelichting zijn grotendeels door Baud geschreven.21
Hett wetsontwerp komt tijdens de zitting 1851-1852 niet in behandeling. Hierop wordt het ongewijzigdee wetsontwerp op 4 oktober 1852 weer bij de Tweede Kamer ingediend, waar het nu wel in
behandelingg komt. Er komt een commissie van rapporteurs, waarin Indische 'specialiteiten' als de oudgouvemeurs-generaall Baud en Rochussen en het hoofd van de koloniale hervormingspartij Van Hoevell
zittingg hebben,22 zodat Baud, die een grote bijdrage heeft geleverd aan het opstellen van het wetsontwerpp en van de memorie van toelichting, ook üd is van de Kamercommissie die het voorlopig verslag
schrijft.. De commissie brengt op 12 maart 1853 een omvangrijk voorlopig verslag uit Dit verslag,
getypeerdd als 'breedsprakig onbestemd en tegenstrijdig',23 bekritiseert de beknoptheid van de memorie
vann toelichting: de vraag of het eerste wetsontwerp volledig toegelicht is, wordt 'door de groote
meerderheidd der leden [van de Tweede Kamer] (...) ontkennend beantwoord'.24
Doorr de val van het kabinet-Thorbecke I laat een regeringsreactie op het verslag vrij lang op zich
wachten.. Deze reactie komt op 15 december 1853 als Pahud, die ook in het conservatieve kabinet-Van
Halll I (1853-1856) minister van koloniën is, een tweede ontwerp indient. Dit ontwerp bestaat uit 128
artikelenn en is verdeeld in negen hoofdstukken. Het gaat vergezeld van een uitgebreide memorie van

toelichting,toelichting, die door de kamer wordt onthaald als 'een leerrijk (...) stuk' dat 'groote verdiensten' bezit.2
Hett wetsontwerp en de memorie van toelichting, die tevens als memorie van beantwoording dient op
hett voorlopig verslag van maart 1853, zijn opnieuw grotendeels afkomstig van Baud.26
Hett tweede ontwerp leidt tot een voorlopig verslag, uitgebracht op 22 april 1854. Het is vastgesteld
doorr een commissie van rapporteurs waarvan onder meer Baud en Van Hoevell deel uitmaken,27 zodat
ookk nu Baud weer op twee stoelen zit Naar aanleiding van dit verslag dient Pahud op 15 juni 1854 een
memoriee van antwoord in, vergezeld van een derde wetsontwerp, dat bestaat uit 134 artikelen en is
verdeeldd in negen hoofdstukken. In haar eindverslag van 11 juli 1854 besluit de commissie dat het
wetsontwerpp rijp is voor mondelinge behandeling. De openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer
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beginnenn op 17 juli 1854 en eindigen op 8 augustus 1854 met de aanname met 38 tegen 19 stemmen
vann het op enkele plaatsen gewijzigde ontwerp, dat nu bestaat uit 132 artikelen verdeeld in negen
hoofdstukken.. De wijzigingen 'zijn niet van principieelen aard'.2*
Opp 28 augustus 1854 wordt het verslag van de Eerste Kamer uitgebracht, waarbij ook de memorie
vann beantwoording van de regering op dat verslag wordt gepubliceerd. De mondelinge beraadslaging
duurtt vervolgens slechts één dag: het wetsontwerp wordt op 31 augustus 1854 behandeld en met 31
stemmenn tegen 1 stem aangenomen. Op 2 september 1854 volgt de koninklijke bekrachtiging, waarna
dee wet op 1 mei 1855 in werking treedt29

Dee eerste vijf hoofdstukken van het Regeringsreglement van 1854 gaan over de samenstelling en de
bevoegdhedenn van de overheidsorganen in Nederlands-Indië. Deze overheidsorganen zijn: de regering
vann Nederlands-Indië (hoofdstukken 1 en 2; artikelen 1-63 Rr 1854), het algemeen bestuur (hoofdstuk
3;; artikelen 64-66 Rr 1854), de gewestelijke en plaatselijke besturen (hoofdstuk 4; artikelen 67-73 Rr
1854),, en de rechterlijke macht (hoofdstuk 5; artikelen 74-104 Rr 1854). Hieronder zal vooral worden
gekekenn naar de eerste twee hoofdstukken van het Regeringsreglement.
Dee volgende vier hoofdstukken gaan over de ingezetenen van Nederlands-Indië (hoofdstuk 6;
artikelenn 105-118 Rr 1854), de godsdienst (hoofdstuk 7; artikelen 119-124 Rr 1854), het onderwijs
(hoofdstukk 8; artikelen 125-128 Rr 1854) en de handel en de scheepvaart (hoofdstuk 9; artikelen 1291300 Rr 1854). Ten slotte zijn er twee overgangsbepalingen, de artikelen 131 en 132 Rr 1854.
Hett Regeringsreglement van 1854 is voorafgaand aan de in het volgende hoofdstuk te behandelen
ingrijpendee herziening van 23 juni 1925 (Stb. 1925, nr. 234 en 235; SNI1925, nr. 415 en 416), waarna
dee wet door het leven gaat als 'Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië9, zo'n dertig keer
gewijzigd.300 Daarbij is soms sprake van het vervallen van artikelen en vaker van het inlassen van
nieuwee artikelen in bestaande hoofdstukken. Tweemaal wordt een hoofdstuk toegevoegd: in 1916 een
tiendee hoofdstuk, over de Volksraad; in 1918 een elfde hoofdstuk, over waterschappen. Het hoofdstuk
overr de Volksraad zal in paragraaf 4.3 aan de orde komen.

Overr de verhouding van het Regeringsreglement van 1854 tot eerdere Regeringsreglementen, met name
hett Regeringsreglement van 1836, kan het volgende worden opgemerkt. Tijdens de totstandkoming van
hett Regeringsreglement van 1854 wordt van regeringszijde de nadruk gelegd op een zekere continuïteit,
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enn de drie regeringsontwerpen sluiten qua vorm en inhoud aan bij het Regeringsreglement van 1836.
Overr het eerste wetsontwerp, van oktober 1851, merkt het kabtnet-Thorbecke I in de memorie van
toelichtingg op dat de regering bij het samenstellen ervan heeft overwogen of en in hoeverre in het
nieuwee Regeringsreglement 'andere beginselen behooren te worden gehuldigd dan thans worden
gevolgd,, krachtens het regeringsreglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 20sten februarij
1836'.. Inzake de bestuursvorm heeft het regeringsonderzoek geleid 'tot het behouden der bestaande
grondslagen,, met uitzondering van de veranderingen die zullen voortvloeijen uit de op de Grondwet
steunendee inmenging van den gewonen wetgever, in zaken van koloniale wetgeving'.32
Uitt het voorlopig verslag over het eerste ontwerp blijkt dat de meerderheid van de kamerleden
instemtt met het denkbeeld van de regering om het ontwerp te baseren op het bestaande Regeringsreglement.. Tegenover leden die het ontwerp liever hadden gebaseerd op de Grondwet, wijst deze meerderheidd erop dat artikel 59 Gw 1848 spreekt over vaststelling bij wet van reglementen op het beleid der
regering,, zodat de grondwetgever zelf schijnt te hebben gewild dat de oudere regeringsreglementen 'bij
dee vaststelling der nieuwe, wat vorm en inhoud betreft, tot grondslag wierden gelegd'.33
Hett kabinet-Van Hall I zal op dit argument inhaken. In de memorie van toelichting bij het tweede
ontwerp,, van december 1853, beroept de regering zich op de bedoeling van de grondwetgever van
1848,, toen deze artikel 59 Gw 1848 vaststelde. Die bedoeling was om het Regeringsreglement van
18366 'slechts daar waar het noodig is te wijzigen en uit te breiden, om daarna aan de wetgeving ter
bekrachtigingg te worden voorgedragen'.34 De reactie in het voorlopig verslag levert geen nieuwe
gezichtspuntenn op, waarna de regering in haar memorie van toelichting bij het derde ontwerp aan de
helee kwestie 'met stilzwijgen' voorbijgaat.35
Omdatt het derde ontwerp door de Staten-Generaal wordt goedgekeurd met slechts enkele nietprincipiSlee wijzigingen, kan worden geconcludeerd dat het Regeringsreglement van 1854 aansluit bij
hett Regeringsreglement van 1836. Zo blijft het bestuur over Nederlands-Indië in naam van de Koning
uitgeoefendd door een gouverneur-generaal, bijgestaan door een adviserende Raad van Indië; blijft het
principee gehandhaafd 'dat de inlandsche bevolking (...) wordt bestuurd overeenkomstig hare voorouderlijkee instellingen en gewoonten (...) en (...) zoveel mogelijk wordt gelaten onder de onmiddellijke
leidingg van hare eigene hoofden';36 en blijft in het Regeringsreglement van 1854 een artikel staan dat de
Indischee regering opdraagt de inheemse bevolking te beschermen tegen willekeur.

"" Zie ook Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 18, De Louter (1914), p. 102.
"" Keuchenius, deel II, p. 1.
"" Keuchenius, deel II, p. 27.
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Hoewell er dus sprake is van continuïteit, zijn er echter ook duidelijke verschillen tussen het Regeringsreglementt van 1854 en dat van 1836. Zo is er een formeel verschil: waar de oude Regeringsreglementenn door of vanwege de Koning waren vastgesteld, is het nieuwe reglement een wet in formele zin.
Hett is daarom moeilijker te wijzigen dan zijn voorgangers en zorgt voor een vaster regeringsstelsel dan
zijnn voorgangers, zoals trouwens al in het voorlopig verslag over het eerste regeringsontwerp is opgemerkt.37 7
Ookk inhoudelijk zijn er verschillen tussen het Regeringsreglement van 1854 en dat van 1836. Zo
wijdtt het Regeringsreglement van 1854 als eerste aandacht 'aan een formulering van enkele rechten der
geregeerdenn (z.g. grondrechten)',3* zoals de vrijheid van vereniging en vergadering, de belijdenisvrijheidd en de uitingsvrijheid.39 Daarbij is het Regeringsreglement overigens 'wat toekenning van rechten
betrof,, niet zeer vrijgevig'.40 Belangrijker voor het onderwerp van dit verhaal zijn de veranderingen in
hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden die het nieuwe Regeringsreglement met zich
meebrengt.. Zo geeft het Regeringsreglement van 1854 de Raad van Nederlands-Indië weer een rol bij
hett vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië door de gouverneur-generaal.

Omdatt het Regeringsreglement van 1854 - alle continuïteit ten spijt - moeilijker te wijzigen en volledigerr is dan zijn voorganger, en omdat het de wet is waarin 'in Nederlandsen Indie uitgevaardigde (...)
verordeningenn (...) geworteld moeten zijn',41 is het wel getypeerd als een grondwet voor NederlandsIndië.. Zo heeft de regering al tijdens de totstandkoming van de Grondwet van 1848 gesteld dat de
reglementenn op het beleid der regering in de bezittingen en koloniën kunnen worden beschouwd 'als
uitmakendee de Grondwet der bezittingen en koloniën', en daarom bij wet moeten worden vastgesteld.42
Daartegenoverr zijn de oudere Regeringsreglementen vaak omschreven als niet meer dan instructies
voorr de gouverneur-generaal.43 Hoewel niet met zoveel woorden uitgesproken, zal daarmee worden
bedoeldd dat de eerdere Regeringsreglementen makkelijk te wijzigen Koninklijke besluiten zijn die een
beperktee materie bestrijken.
Nuu kan worden afgedongen op de opvatting dat de oudere Regeringsreglementen slechts relatief
onbelangrijkee regelingen waren. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat Van den Bosch en Elout in
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18299 de gedachte hebben verdedigd dat een Regeringsreglement voor Nederlands-Indië in vele opzichtenn zal zijn, wat de Grondwet voor Nederland is. Het is dus wel degelijk de bedoeling geweest om de
ouderee Regeringsreglementen een bijzondere positie in te doen nemen binnen het geheel van regelgevingg voor Nederlands-Indië.
Belangrijkerr is echter dat ook op de opvatting dat het Regeringsreglement van 1854 een grondwet is
kann worden afgedongen. Een staatsrechtgeleerde als Margadant gaat hierin vrij ver. Hij vindt het door
dee geheel verschillende staatsrechtelijke toestand van Nederland en van Nederlands-Indie 'alleen een
bestuursreglement',, dat 'uit staatsrechtelijk oogpunt nimmer eene grondwet [mag] worden genoemd'.44
Dee Louter gaat minder ver. Volgens hem ontkent niemand dat het Regeringsreglement van 1854
beschouwdd mag worden als koloniale grondwet, maar daarbij moeten twee dingen onthouden worden.
Inn de eerste plaats is de inhoud van het reglement 'niet altijd zoo volledig (...) als men van eene grondwett met recht mag verwachten'.45 Zo ontbreken 'alle bepalingen omtrent de koloniale financiën'.46
Daarnaastt mist het Regeringsreglement 'de waarborgen van stabiliteit eener ware grondwet' omdat de
gewonee wetgever het 'ten allen tijde langs den gewone weg kan wijzigen of aanvullen'.47
Dee Louters opmerkingen tonen dat als het Regeringsreglement van 1854 al getypeerd kan worden
alss een grondwet voor Nederlands-Indie, dat alleen zo is omdat het een fundament vormt van voor
Nederlands-Indiee uitgevaardigde verordeningen. De term 'grondwet' lijkt op deze manier oneigenlijk te
wordenn gebruikt, zodat de typering misschien beter achterwege kan worden gelaten.

Concluderendd kan over het Regeringsreglement van 1854 worden opgemerkt dat het door zijn vaststellingg bij wet een grotere vastheid in het regeringsstelsel voor Nederlands-Indië garandeert dan zijn
voorganger,, zonder de stabiliteit van een grondwet te bieden. Verder lijkt het nieuwe reglement
inhoudelijkk in veel opzichten op zijn voorganger, maar is het vollediger en zorgt het voor veranderingen
inn het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië.

4.2.22 Beschrijving en praktijk
Inn het onderstaande zal eerst een beschrijving in hoofdlijnen worden gegeven van het stelsel van
verdelingg van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië, zoals dat is neergelegd in de Grondwett van 1848 en het Regeringsreglement van 1854. Vervolgens zal worden aangegeven hoe het stelsel
inn de praktijk heeft gewerkt
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a.a. Beschrijving in hoofdlijnen
Eenn beschrijving in hoofdlijnen van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiêê moet antwoord geven op drie vragen, waarvan de laatste twee nauw samenhangen:
welkee centrale regelgevers zijn er voor Nederlands-Indië, welke regelgevende bevoegdheden hebben zij
enn hoe zijn hun onderlinge verhoudingen? Een antwoord op die vragen is te vinden in enkele artikelen
uitt de Grondwet van 1848 en uit het Regeringsreglement van 1854. De relevante grondwetsartikelen
luiden,, voor zover van belang:
59.. De Koning heeft het opperbestuur der koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.
Dee reglementen op het beleid der regering aldaar worden door de wet vastgesteld.
Hett muntstelsel wordt door de wet geregeld.
Anderee onderwerpen deze koloniën en bezittingen betreffende, worden door de wet geregeld, zoodra
dee behoefte daaraan blijkt te bestaan.
60.. (...) De wet regelt de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen.
D ee grondwetsherzieningen van 1884, 1887 en 1917 hebben niet voor veranderingen in deze artikelen
gezorgd. 488 Wel is er in 1910 een voorstel tot verandering gedaan: in dat jaar heeft een grondwetscommissiee voorgesteld in de Grondwet aan de wetgevende macht ook de regeling op te dragen van de
algemenee voorwaarden, waarop internationale verdragen kunnen worden gesloten over uitlevering van
vreemdelingenn uit de koloniën. De regering heeft het voorstel niet overgenomen. 49
Hett Regeringsreglement van 1854 bevat een vrij groot aantal artikelen over het vaststellen van
regelgevingg voor Nederlands-Indië. Op dit moment hoeft slechts op twee artikelen gewezen te worden.
Voorr zover van belang luiden zij:
20.. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, met inacht neming van de bepalingen van dit reglement
enn van 's Konings bevelen, algemeene verordeningen vast te stellen omtrent alle onderwerpen,
waarvann de regeling niet door de wet is geschied of moet geschieden, waarin niet door een Koninklijk
besluitt is voorzien, of waarvan aan de Koning de regeling niet is voorbehouden.
31.. De algemeene verordeningen, vastgesteld, hetzij door de wetgevende magt in Nederland (wetten),
hetzijj door den Koning alleen (Koninklijke besluiten), hetzij door den Gouverneur-Generaal (ordonnanties),, worden door den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...).w
Tijdenss de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn deze artikelen niet gewijzigd.

Watt nu betreft de vraag naar de centrale regelgevers voor Nederlands-Indië: omdat het woord 'algemene'' in de uitdrukking 'algemene verordeningen' aanduidt dat dergelijke verordeningen (oftewel extern
werkende,, de burgers bindende regelingen) afkomstig zijn van 'het algemeene (centrale) gezag, dat
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dezee verordeningen tot stand brengt',31 blijkt uit bovenstaande artikelen, met name artikel 31 Rr 1854,
datt drie organen algemene verordeningen voor Nederlands-Indië kunnen vaststellen. Het gaat om:
1.. de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van wetten;
2.. de Koning, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van koninklijke besluiten;
3.. de gouverneur-generaal, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van ordonnanties.
Overigenss is er volgens sommige schrijvers nog een vierde regelgever voor Nederlands-Indië, de
gouverneur-generaall met medewerking van de Koning, die algemene verordeningen vaststelt in de
vormm van kroonordonnanties. Omdat over het bestaan van deze vierde regelgever verschil van mening
bestaat,, zal hij niet hier aan de orde komen, maar bij de behandeling in paragraaf 4.2.3 van staatsrechtelijkee discussies over het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië.
Watt betreft de zojuist genoemde drie regelgevers: over de wetgevende macht wordt hier slechts
opgemerktt dat ze wordt uitgeoefend door de Koning en de Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 104
Gww 1848).
Overr de Koning als onderdeel van de wetgevende macht en als zelfstandig regelgever moet iets meer
wordenn opgemerkt. Zoals hiervoor is gebleken introduceert de Grondwet van 1848 de politieke ministeriëlee verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal. Aanvankelijk bestaat over de precieze betekenis van
dezee verantwoordelijkheid enige onduidelijkheid, maar na de jaren 1866-1868 staat vast dat door deze
verantwoordelijkheidd de samenwerking van de koning en een minister nodig is voor de geldigheid van
elkee regeringsdaad van de koning op regelgevend en bestuurlijk terrein. De minster is verantwoordelijk
voorr elke regeringsdaad van de koning en kan zich niet verschuilen achter de wil van de koning. 'De
werkkringg van de ministers omvat alles wat in de koninklijke macht ligt opgesloten en de minister
treedtt op als orgaan van het koninklijk gezag. (...) De koning handelt niet en kan rechtsgeldig niet
handelenn dan door den minister.'32
Dee politieke ministeriële verantwoordelijkheid geldt 'in haar vollen omvang' ook voor NederlandsIndië:: 'voor het koloniaal beleid [is], al dan niet met een zijner collega's, de minister van koloniën
verantwoordelijk'.533 Dit betekent dat vanaf 1866-1868 onomstotelijk vaststaat dat er bij regeringsdaden
vann de koning op koloniaal terrein niet valt te onderscheiden tussen de koning en de minister van
koloniën.. Er is, wanneer er over de koning als onderdeel van de wetgevende macht en als zelfstandig
regelgeverr (en bestuurder) wordt gesproken, sprake van een twee-eenheid koning-minister. Deze twee-
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Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254. 'Algemeen' betekent niet dat de verordening algemene werking heeft
overr heel Nederlands-Indië, want de werking van een algemene verordening is 'veelvuldig tot een deel van Indië
(...)) beperkt' (Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254). Er zijn niet-centrale organen in Nederlands-Indië, zoals
hoofdenn van gewestelijk bestuur, die regelingen kunnen vaststellen voor een deel van Nederlands-Indië, maar
dezee regelingen kunnen niet met de uitdrukking 'algemene verordening' worden aangeduid.
522
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 147-8.
533
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148.
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eenheidd wordt ook wel de kroon genoemd.54
Dee gouverneur-generaal is als voorheen de hoogste ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij wordt
benoemdd en ontslagen door de kroon, moet Nederlander zijn en tenminste dertig jaar oud (2 Rr 1854).
Artikell 1 Rr 1854 bepaalt dat hij de regering van Nederlands-Indië uitoefent in naam des Konings, op
dee voet en onder de bepalingen van het Regeringsreglement. Net als onder het Regeringsreglement van
18366 bestaat de Indische regering dus uit de gouverneur-generaal alleen, niet uit de gouverneur-generaall en de raden van Indië zoals onder de Regeringsreglementen van 1815, 1818, 1827 en 1830." Wel
zall hierna blijken dat de Raad van Nederlands-Indië - in het vorige hoofdstuk is gebleken dat vanaf
18366 niet meer wordt gesproken over raden van Indië als personen, maar over de Raad van NederlandsIndiëë als college - een rol speelt bij het vaststellen van ordonnanties. De Raad bestaat uit een vicepresidentt en vier leden, die worden benoemd en ontslagen door de kroon en allen Nederlander en
tenminstee dertig jaar moeten zijn (7 en 8 Rr 1854).

Bijj de behandeling van de nauw samenhangende vragen naar de bevoegdheden van de verschillende
regelgeverss en hun onderlinge verhoudingen moet worden bedacht dat de net gegeven volgorde ook een
rangordee is. De wetgevende macht is de hoogste regelgever voor Nederlands-Indië, gevolgd door de
kroonn en dan door de gouverneur-generaal.56
Verderr moet worden gewezen op een belangrijk kenmerk van het stelsel van verdeling van regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van
1854.. De artikelen 59 en 60 Gw 1848 dragen de wetgevende macht op voor Nederlands-Indië drie
onderwerpenn in ieder geval te regelen: de reglementen op het beleid van de regering, het muntstelsel, en
dee wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen. Behalve deze verplicht door de
wetgevendee macht te regelen onderwerpen geeft de Grondwet niet aan welke regelgever welke onderwerpenn moet regelen. Over de wetgevende macht wordt slechts gezegd dat deze alle overige onderwerpenn regelt, zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan (59 lid 4 Gw 1848), aan de kroon worden geen
specifiekee onderwerpen ter regeling opgedragen.
Hett Regeringsreglement doet iets soortgelijks. Slechts enkele artikelen daarvan dragen de regeling
vann specifieke onderwerpen op aan een bepaalde regelgever, hetzij de wetgevende macht, de kroon of

MM
Zie C.C. van Helsdingen (1919), p. 495-6; zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 146-56,266-74. Hierna
zall de Koning als regelgever zoveel mogelijk worden aangeduid met de term 'kroon'.
555
Zie ook Logemann (1947), p. 49; C.C. van Helsdingen (1919), p. 509; Margadant (1894-1897), deel I, p.
14;; LA. Nederburgh (1923), p. 161-2. Volgens Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 178 is de Indischeregeringsoms
dee gouverneur-generaal met de Raad van Nederlands-Indië, soms de gouverneur-generaal alleen.
566
Zie onder meer J.H. Carpentier Alting (1926), p. 128; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 254; Marcella, p.
26. .
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dee gouverneur-generaal." De meeste artikelen in het Regeringsreglement die regelgeving over bepaalde
onderwerpenn in het vooruitzicht stellen, geven niet aan welke regelgever die onderwerpen zal regelen,
maarr bepalen dat regeling zal geschieden bij 'algemene verordening*, een term waaronder zowel wetten
alss Koninklijke besluiten en ordonnanties kunnen vallen.

Dee Grondwet en het Regeringsreglement leveren dus een vrijwel open stelsel van verdeling van
regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indifi op, waarbij in het overgrote deel van de gevallen
niett van tevoren vaststaat welke regelgever welke onderwerpen zal regelen.5* Door dit open stelsel en
doorr de eerder vermelde rangorde mag de wetgevende macht elk koloniaal onderwerp regelen. 'Geen
enkelee aangelegenheid, de koloniën betreffende, werd van de bemoeienis der wetgevende macht
uitgesloten.'599 Dit is natuurlijk ook zo als de aangelegenheid al door een lagere regelgever is geregeld.
Verderr kan de wetgevende macht de regeling van bepaalde onderwerpen aan zich voorbehouden. Een
voorbeeldd daarvan is te vinden in artikel 129 Rr 1854, dat bepaalt dat de tarieven van in-, uit- en
doorvoerr worden vastgesteld door de wet.60
Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon voor Nederlands-Indië worden meestal afgeleid uit
artikell 59 Gw 1848.61 Ze worden over het algemeen als volgt weergegeven: de kroon mag elk onderwerpp regelen tenzij het al door de wet is geregeld,, krachtens Grondwet of wet voor regeling door de wet
iss voorbehouden, zoals in artikel 129 Rr 1854, of door de wet voor regeling door de gouverneurgeneraall is voorbehouden, zoals bijvoorbeeld in artikel 57 Rr 1854.62
Dee regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal staan omschreven in artikel 20 Rr
1854.. De gouverneur-generaal mag alle onderwerpen regelen waarvan de regeling niet door een hogere
macht,, namelijk de wetgevende macht of de kroon, is geschied of moet geschieden.63 De gouverneur-

"" Zie voor regeling bij algemene verordening de artikelen 42,49, 51, 52, 54, 55, 62, 68c, 75-77, 82-84, 87,
88,91,, 100, 101, 105, 108,110, l i l , 113, 115,117, 118, 125, 127, 135,138 Rr 1854; voor een opdracht aan de
wetgevendee macht artikel 129 Rr 1854; voor opdrachten aan de Koning de artikelen 28, 95 en 131 Rr 1854; voor
opdrachtenn aan de gouverneur-generaal de artikelen 57,68c, 71 en 145 Rr 1854.
** Zie ook Buijs, deel I, p. 253; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259-61; De Louter (1914), p. 97-8 en 108-9;
Margadantt (1894-1897), deel L p. 135-6; De Waal (1863), p. 287-8.
599
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259.
600
Zie J.H. Carpentier Alting (1926), p. 126; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 259; De Louter (1914), p. 174.
Volgenss Buijs, deel 1, p. 244-5 is zo'n voorbehoud niet toegestaan. Zie de paragraaf over de staatsrechtelijke
discussiess hierna.
611
Zie de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna.
6363
Zie J.H. Carpentier Alting (1926), p. 126-7; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 268-9; De Louter (1914), p.
178-9.. Over de betekenis van wettelijke opdrachten tot regeling aan de gouverneur-generaal bestaat verschil van
mening.. Zie de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna.
633
Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 275; De Louter (1914), p. 198; Margadant (1894-1897), deel I, p. 138.
Artikell 20 Rr 1854 gaat over de gewone regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal. De hem
toegekendee buitengewone regelgevende bevoegdheden zijn te vinden in de artikelen 21-24 en 43 Rr 1854 en
zullenn hier niet worden behandeld.
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generaall kan zijn regelgevende bevoegdheden echter niet naar eigen goeddunken uitoefenen. Bij die
uitoefeningg moet hij, zo bepaalt artikel 20 Rr 1854, de bepalingen van het Regeringsreglement en de
bevelenn van de kroon in acht nemen.
Dee eerste voorwaarde staat hier ten overvloede, artikel 1 Rr 1854 bevat haar al, maar de tweede
voorwaardee is van groot belang. Met zijn bevelen kan de kroon namelijk een overwegende invloed
uitoefenenn op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal, zeker na de komst van het
telegraafverkeerr tussen Nederland en Nederlands-Indiè* aan het eind van de jaren zestig van de negentiendee eeuw. Hierdoor duurt het niet meer zoals aanvankelijk maanden en later weken om berichten van
Nederlandd naar Nederlands-Indië (en omgekeerd) te verzenden, maar slechts enkele uren. De mogelijkheidd tot overwegende beïnvloeding door de kroon is daarmee het gevolg van een technologische
ontwikkeling.644 In de woorden van De Louter:
dee geheele wetgevende macht der Indische Regeering hangt af van het welbehagen van het Opperbestuurr [= de kroon], dat over de telegraaf beschikt en zijn wil ieder oogenblik tot in de kleinste bijzonderhedenn kan doen kennen.65
Naastt het in acht nemen van het Regeringsreglement en de bevelen van de kroon moet de gouverneurgeneraall bij de uitoefening van zijn regelgevende bevoegdheden samenwerken met de Raad van
Nederlands-Indië.. Over het algemeen heeft de Raad een adviserende functie: de gouverneur-generaal
vraagtt het advies van de Raad over alle zaken vann algemeen of bijzonder belang waar hij dit nodig acht,
enn is soms zelfs verplicht tot raadpleging. Het gegeven advies hoeft hij niet op te volgen: de
gouverneur-generaall alleen beslist en geeft van zijn besluit kennis aan de Raad (28 Rr 1854). Bij het
vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië (en bij enkele bestuurstaken, die niet zullen worden
behandeld)666 reiken de bevoegdheden van de Raad verder. Artikel 29 Rr 1854 bepaalt:
29.. Overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indie wordt, onverminderd in de gevallen
uitdrukkelijkk in dit reglement genoemd, gevorderd voor de vaststelling, wijziging, uitlegging, schorsingg en intrekking door den Gouverneur-Generaal van alle algemeen verbindende verordeningen (...).67
Dee gouverneur-generaal stelt zijn ordonnanties dus vast in overeenstemming met de Raad van
Nederlands-Indië.. Deze overeenstemming wordt echter niet onder alle omstandigheden geëist Artikel
300 Rr 1854 bepaalt:
30.. Wanneer de Gouverneur-Generaal, in de gevallen waarin overeenstemming wordt gevorderd, zich
niett vereenigt met het advies van den Raad van Nederlandsch-Indie, wordt de uitspraak des Konings
doorr hem ingeroepen.
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Zie ook Fasseur (1999), Een reuzenstrijder tegen het barbarisme, p. 194.
De Louter (1914), p. 198-9. Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 178, 276; Margadant (1894-1897),
deell I, p. 144; De Neef, p. 48-56,108-26.
666
Zie voor een overzicht van deze bestuurstaken Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 229-30.
677
'Uitlegging' is hier een nadere verklaring van detekstvan een ordonnantie in een latere ordonnantie. Zie
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 229; Margadant (1894-1897), deel I, p. 181-4. De uitdrukking 'onverminderd in
dee gevallen uitdrukkelijk in dit reglement genoemd' slaat op hier niet behandelde bestuurstaken.
655
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Dee Gouverneur-Generaal kan, zonder die uitspraak af te wachten, de door hem noodig gekeurde
maatregelenn op eigen gezag en verantwoordelijkheid nemen, wanneer hij oordeelt dat langer verwijl de
veiligheidd of de rust van Nederlandsch-Indie of andere gewigtige algemeene belangen zou in gevaar
brengen. .
Alvorenss die maatregelen worden genomen, deelen de Gouverneur-Generaal, de vice-president en de
ledenn van den Raad elkander schriftelijk hunnen gevoelens mede. Het onderwerp wordt daarna op
nieuww aan eene beraadslaging in den Raad, onder het voorzitterschap van den Gouverneur-Generaal,
onderworpen.. De Gouverneur-Generaal stemt in dit geval mede en heeft, bij staking, eene beslissende
stem.. (...).
Alss de gouverneur-generaal zich niet verenigt met het advies van de Raad over een ontwerp-ordonnantie,, roept hij de uitspraak van de kroon in (30 lid 1 Rr 1854). De kroon regelt vervolgens de zaak 'gelijk
hemm goeddunkt, en [...] is in geen enkel opzicht gebonden door de meeningen van den gouv.-generaal
off van den raad van IndiS'.6*
Olderr de omstandigheden genoemd in artikel 30 lid 2 Rr 1854 kan de gouverneur-generaal zelfs de
ontwerp-ordonnantiee op eigen gezag en verantwoordelijkheid vaststellen zonder de uitspraak van de
kroonn af te wachten (30 leden 2 en 3 Rr 1854). Hij moet dan wel eerst nogmaals in overleg treden met
dee Raad van Nederlands-Indie. Heeft de gouverneur-generaal bij vergaderingen van de Raad normaliter
slechtss een raadgevende stem (7 Rr 1854), bij dit overleg stemt hij mee en heeft hij bij staking een
beslissendee stem. Leidt het overleg niet alsnog tot overeenstemming, dan wordt de ontwerp-ordonnantie
vastgesteldd en de uitspraak van de kroon, die ook dan de zaak regelt gelijk hem goeddunkt, afgewacht.
Overr wat er gebeurt als het nadere overleg wel tot overeenstemming leidt, verschillen de meningen:
volgenss sommigen moet ook dan de kroon nog uitspraak doen, volgens anderen is na verkregen
overeenstemmingg de uitspraak van de kroon niet langer nodig.69
Gingg het tot nu toe steeds over ontwerp-ordonnanties afkomstig van de gouverneur-generaal, ook de
Raadd heeft het recht van initiatief, zij het dat hij daarvan weinig gebruik heeft gemaakt.70 Artikel 35 Rr
18544 bepaalt dat de gouverneur-generaal verplicht is het voorstel van de Raad te onderzoeken. Wanneer
hijj vervolgens meent dat het voorstel buiten gevolg gelaten moet worden, geeft hij daarvan met opgave
vann zijn bezwaren kennis aan de minister van koloniën. Een verplichting voor de kroon om hierop
uitspraakk te doen bestaat niet, de kennisgeving dient alleen om de kroon tot het doen van uitspraak
'gelegenheidd te geven'.71 De gouverneur-generaal brengt zijn besluit ook ter kennis van de Raad.
Uitt dit alles blijkt dat de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van NederlandsIndiee bij het vaststellen van regelgeving er niet een is van gelijkwaardige partners, het zwaartepunt ligt

Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 277. Zie ook Margadant (1894-1897), deel I, p. 188-9.
Zie de paragraaf over de staatsrechtelijke discussies hierna.
700
Zie De Louter (1914), p. 199. Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 281 voor een voorbeeld: het ontwerp
vann SNI 1855, nr. 79, houdendetoepasseujkverklaringvan delen van de europeanenwetgeving op vreemde
oosterlingen,, is op uitnodiging van gouverneur-generaal Duymaer van Twist door de Raad van IndiS opgesteld en
bijj de gouverneur-generaal ingediend.
711
De Louter (1914), p. 198.
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overduidelijkk bij de gouverneur-generaal. Volgens De Louter is het zelfs zo dat bij het vaststellen van
ordonnantiess de gouverneur-generaal 'alleen beslist'.72 Hoewel dit misschien iets te sterk is geformuleerd,, is de gouverneur-generaal in ieder geval door artikel 30 Rr 1854 bij het vaststellen van ordonnantiess 'niet onvoorwaardelijk aan het gevoelen der meerderheid van den raad gebonden' en kan hij de
'machtsbeperkingg - liggende in de overeenstemming met het college - (...) op zijde stellen'.73 Daarbij
moett wel bedacht worden dat met het op eigen gezag en verantwoordelijkheid vaststellen van een
ordonnantiee door de gouverneur-generaal op grond van artikel 30 Rr 1854 het laatste woord niet
gesprokenn is. De eindbeslissing ligt in deze gevallen bij de Koning, zodat het artikel de gouverneurgeneraall geen onbeperkte macht geeft tegenover de Raad van Nederlands-Indië.
Uiteindelijkk valt de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië bij
hett vaststellen van ontwerp-ordonnanties uitgaande van de gouverneur-generaal misschien het best als
volgtt te schetsen.74 De gouverneur-generaal heeft regelgevende bevoegdheden, hij stelt immers de
ordonnantiess vast (zie de artikelen 20, 29 en 31 Rr 1854).75 Dat hij bij de vaststelling van de van hem
uitgaandee ontwerp-ordonnanties overeenstemming moet bereiken met de Raad van Nederlands-Indië
volgenss de regels van de artikelen 29 en 30 Rr 1854, verschaft de Raad geen mede-verordenende
bevoegdheden,, maar veeleer de bevoegdheid de gouverneur-generaal een bindend advies te geven over
dee door de die laatste opgestelde ordonnanties. Artikel 30 Rr 1854 geeft de gouverneur-generaal de
bevoegdheidd wanneer hij een ordonnantie opstelt voorbij te gaan aan de mening van de Raad, zodat die
meningg de status van een advies niet te boven gaat. Tegelijk zorgt artikel 30 Rr 1854 ervoor dat het
adviesadvies meer dan een gewone raadgeving is. Als de Raad en de gouverneur-generaal niet tot overeenstemmingg komen, dan gaat de regelgevende bevoegdheid over naar de kroon.76
Mett het voorgaande is voorlopig voldoende antwoord gegeven op de vraag welke regelgevers voor
Nederlands-Indiëë er zijn en op de vraag welke regelgevende bevoegdheden zij hebben. De derde vraag,
diee naar de verhoudingen tussen de regelgevers, is echter nog maar gedeeltelijk beantwoord. Eén aspect
ervann moet nog worden bekeken: het gevolg van de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheidd en van de vertrouwensregel voor de positie van de lagere centrale regelgevers, de kroon en
dee gouverneur-generaal.
Hiervoorr is al gebleken dat de minister van koloniën politiek verantwoordelijk is aan de Staten722

De Louter (1914), p. 210.
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 280.
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Als de Raad gebruik maakt van zijn recht van initiatief, is blijkens artikel 35 Rr 1854 zijn positie nog
zwakkerr dan in onderstaande schets.
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Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 275.
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De term 'bindend advies' is overgenomen van Schrieke, die de term gebruikt voor de verhouding tussen de
gouverneur-generaall en de Volksraad vanaf 1927. Zie Schrieke (1940), p. 115 en het volgende hoofdstuk. Zie
ookk L. Margadant, p. 26-7.
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Generaall voor alle regeringsdaden van de kroon op koloniaal terrein.77 De minister is daarnaast ook
politiekk verantwoordelijk voor regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Voor deze verantwoordelijkheid,, die volgt uit het feit dat de gouverneur-generaal een aan de kroon ondergeschikte ambtenaar is,
geldtt het volgende. De regeringsdaden van de gouverneur-generaal, waaronder zowel daden van
bestuurr als van regelgeving vallen, kunnen zijn de uitvoering van de aanschrijvingen en bevelen die hij
viaa de minister ontvangt en die hij, als aan de kroon ondergeschikt ambtenaar, verplicht is op te volgen.
Dee minister is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering door de gouverneur-generaal, voor zover zij
inn overeenstemming is met de aanschrijvingen en bevelen. De regeringsdaden van de gouverneurgeneraall kunnen ook zijn gepleegd zonder inmenging van de kroon. Voor deze regeringsdaden is de
ministerr politiek verantwoordelijk als hij ze heeft goedgekeurd, of tenminste niet heeft afgekeurd.78
Uitt de ondergeschiktheid van de gouverneur-generaal aan de kroon vloeit voort dat de gouverneurgeneraall voor zijn regeringsdaden administratief verantwoordelijk is aan de kroon.79 Deze verantwoordelijkheidd wordt vermeld in artikel 37 Rr 1854:
37.. De Gouverneur-Generaal is, met opzdgt tot de uitoefening van zijne waardigheid, verantwoordelijk
aann den Koning (...).
Dee vermelding is overigens enigszins ten overvloede juist omdat de administratieve verantwoordelijkheidd voortvloeit uit de verhouding tussen de kroon en de gouverneur-generaal en in wezen niet verschilt
'vann de verantwoordelijkheid, waaraan elk ambtenaar jegens hooger gezag onderworpen is'.80 Ze lost
zichh op in de verplichting van de gouverneur-generaal om steeds wanneer de kroon dit wenst 'rekenschapp te geven van zijn handelingen of verzuimen, van zijn ambtelijk doen en laten, hetgeen goedkeuringg of afkeuring, bijv. in den vorm van terechtwijzing, vermaning en ontslag ten gevolge zal kunnen
hebben'.*' '
Eenn belangrijk gevolg van de administratieve verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en
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Daarnaast is de minister van koloniën natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn eigen regeringsdaden.
Hieropp zal in het onderstaande niet nader worden ingegaan.
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Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148-9. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 499 en Krone, p. 60-1. De
ministerr is ook politiek verantwoordelijk voor aanschrijvingen en bevelen en voor eventuele afkeuringen, maar
diee behoren tot de regeringsdaden van de kroon, niet tot de regeringsdaden van de gouverneur-generaal.
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Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 183. Sommige andere schrijvers spreken over de politieke verantwoordelijkheidd van de gouverneur-generaal: zie Krone, p. SO, Margadant (1894-1897), deel I, p. 242 en ook Grashuis
(1898),, p. 79 en De Louter (1914), p. 211. Deze term is minder juist, de gouverneur-generaal is een aan de kroon
ondergeschiktee ambtenaar, en dus niet politiek verantwoordelijk. Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 182.
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Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 181. Zie ook Margadant (1894-1897), deel I, p. 242. De regering heeft
dezee verantwoordelijkheid in het artikel vermeld omdat ze de dwaling wilde keren dat de gouverneur-generaal
'evenzeer/Égenss de Staten-Generaal als jegens den Koning (...) verantwoordelijk zou zijn' (Keuchenius, deel III,
p.. 270, mijn cursivering). Het is een dwaling die in de jaren voorafgaand aan de vaststelling van het Regeringsreglementt in veel geschriften voorkomt Zie bijvoorbeeld Van Swieten, p. 7,27-8 en Bake (1851), p. 34-5.
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Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 181-2. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 499, De Louter (1914), p. 211, en
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 243. In die laatste twee werken wordt nog vermeld dat de gouverneur-generaal
ookk verantwoordelijk is voor de daden van zijn ondergeschikten, voor zover door hem goed- of afgekeurd.
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vann de politieke verantwoordelijkheid van de minister van koloniën voor de regeringsdaden van de
gouverneur-generaall is dat 'het heele regeeringsbeleid van den gouv.-generaal door tusschenkomst van
denn minister van koloniën onder het toezicht van de staten-generaal [wordt] gesteld'.82 Omdat de
ministerr van koloniën ook politiek verantwoordelijk is aan de Staten-Generaal voor de regeringsdaden
vann de kroon kunnen de Staten-Generaal toezicht en daarmee invloed uitoefenen op het bestuur en de
regelgevingg van zowel de kroon als de gouverneur-generaal.*3 Dit toezicht kan in het geval van de
ministerr leiden tot afkeuring van zijn staatkundige gedragslijn, in het bijzonder door de Tweede Kamer.
Dezee afkeuring kan op grond van de vertrouwensregel leiden tot het vertrek van de minister.
Inn het geval van de gouverneur-generaal liggen de zaken iets ingewikkelder. Als de Staten-Generaal
eenn maatregel afkeuren van de gouverneur-generaal, genomen op last van de minister, raakt die afkeuringg alleen de minister. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de gouverneur-generaal op
eigenn initiatief heeft genomen, en als de minister afstand neemt van die maatregel, dan raakt de afkeuringg in beginsel alleen de gouverneur-generaal. Als de Staten-Generaal een maatregel afkeuren die de
gouverneur-generaall op eigen initiatief heeft genomen, en als de minister zich achter deze maatregel
stelt,, dan raakt de afkeuring zowel de minister als de gouverneur-generaal. Een gouverneur-generaal die
wordtt getroffen door een afkeuring, kan niet aanblijven." Dit alles is over het algemeen theorie gebleven,, maar niet altijd. Zo is gouverneur-generaal s' Jacob in 1884 bij Koninklijk besluit ontslagen na een
afkeurendd oordeel van de Tweede Kamer over het feit dat hij eigenmachtig een concessieverlenging aan
dee Billiton-maatschappij had verleend.85

Hett zojuist geschetste stelsel, waarbij de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zich over (vrijwel)
elkee regeringsdaad uitstrekt, en waarbij de vertrouwensregel functioneert als uiterste sanctie op een
afwijzenn door de Staten-Generaal (vooral de Tweede Kamer) van de verantwoording van de minister,
vindtt zijn grondslag in de Grondwet van 1848. Daarin is immers de politieke ministeriële verantwoordelijkheidd geïntroduceerd. Het stelsel als geheel is echter niet van de ene op de andere dag ontstaan.
Hoewell er in de periode tot 1866 met name op het tweede punt al enkele malen wordt vooruitgelopen,
wordtt het bovengenoemde stelsel gevestigd in de jaren 1866-1868.*6 De vraag naar de reikwijdte van de
politiekee ministeriële verantwoordelijkheid wordt definitief beslist door een koloniale kwestie, en wel
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dee benoeming van minister van koloniën Mijer tot gouverneur-generaal in september 1866. Het
Tweede-Kamerlidd Keuchenius dient naar aanleiding hiervan een motie in die de gedragslijn van het
kabinett ten opzichte van de uittreding van minister van koloniën afkeurt.87
Dee regering maakt van de motie-Keuchenius, enigszins tegen de bedoeling van de indiener in, een
constitutionelee kwestie. Ze stelt dat de motie een afkeuring inhoudt van de benoeming van Mijer tot
gouverneur-generaal.. De Grondwet nu draagt de benoeming van de gouverneur-generaal op aan de
Koningg en de ministers hoeven zich, aldus nog steeds de regering, over de uitvoering van een dergelijk
koninklijkk prerogatief niet te verantwoorden. De Tweede Kamer neemt hiermee geen genoegen en
neemtt de motie-Keuchenius op 27 september 1866 met 39 tegen 23 stemmen aan, waarmee duidelijk
wordtt dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zich over alle regeringsdaden uitstrekt.81 Als
vervolgenss in 1868, naar aanleiding van de Luxemburgse kwestie, duidelijk wordt dat een kabinet dat
off een minister die het vertrouwen mist van de Staten-Generaal, met name van de Tweede Kamer, zal
moetenn aftreden, is het hierboven geschetste stelsel voltooid, zij het dat het pas in het vierde kwart van
dee negentiende eeuw naar volle tevredenheid begint te werken.89

Opp grond van al het voorstaande kan het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiëë van de jaren 1848-1927 worden getypeerd als een constitutkmalistisch stelsel, zeker
alss het in het vierde kwart van de negentiende eeuw naar volle tevredenheid is gaan werken. Er is een
zekeree mate van machtenscheiding en er is een medewetgevende en controlerende volksvertegenwoordigingg in Nederland.90

b.b. De praktijk
Naa de behandeling van de aan het begin van deze subparagraaf genoemde drie vragen kan een beschrijvingg worden gegeven van de werking van het stelsel in de praktijk. Daarbij zal worden gekeken naar de
matee waarin de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal regelgevende activiteiten
hebbenn ontplooid. Verder zal worden gekeken naar de manier waarop in de periode 1848-1920 uitwerkingg is gegeven aan de twee centrale principes van dualisme en concordantie.

b.b. 1 Regelgevende activiteiten
Zoalss gezegd dragen de artikelen 59 en 60 Gw 1848 de wetgevende macht op om drie onderwerpen te
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regelen:: de reglementen op het beleid van de regering, het muntstelsel en de wijze van beheer en
verantwoordingg van de koloniale geldmiddelen. Deze opdracht heeft geresulteerd in het al genoemde
Regeringsreglementt van 1854 (SNI 1855, nr. 2), in de wet van 1 mei 1854 (SNI 1854, nr. 62) tot
regelingg van het muntwezen, die is vervangen door de 'Indische muntwet 1912' (SNI 1912, nr. 610), en
inn de wet van 23 april 1864 (SNI 1864, nr. 106) tot regeling van de wijze van beheer en verantwoordingg van de geldmiddelen van Nederlands-Indië, in 1903 gedoopt als 'Indische comptabiliteitswet'. Net
alss het Regeringsreglement zijn de drie laatstgenoemde wetten vele malen gewijzigd en aangevuld.
Voorr het overige regelt de wetgevende macht alleen als de behoefte daaraan blijkt te bestaan. De
wetgevendee macht heeft zich over het algemeen terughoudend opgesteld bij het aannemen van een
dergelijkee behoefte.91 Kleintjes wijst erop dat in de praktijk de behoefte slechts is aangenomen in een of
meerr van de volgende gevallen:
1)) wanneer de regeling, zonder het Regeringsreglement formeel aan te vullen, toch als een soort aanvulling
daaropp werd beschouwd;
2)) wanneer de belangen die bij de regeling waren betrokken, verder reikten dan specifiek Nederlands-Indische
belangenn en ook die van Nederland betroffen;
3)) wanneer aan de regeling grote financiële gevolgen verbonden waren.92
Voorbeeldenn van op basis van gebleken behoefte gemaakte wetten zijn de wet van 8 augustus 1850 tot
regelingg van de belangen van de Nederlandse scheepvaart, de wet van 7 mei 1859 tot afschaffing van
dee slavernij, en de Indische mijnwet van 23 mei 1899.93

Waarr in de praktijk de wetgevende macht zich terughoudend heeft opgesteld, zijn de kroon en de
gouverneur-generaall de organen die de meeste regelgeving voor Nederlands-lndiê" hebben vastgesteld.
Hett is een praktijk die al is voorgestaan tijdens de grondwetsherziening van 1848 en tijdens de totstandkomingg van het Regeringsreglement van 1854.
Zoo heeft de Tweede kamer tijdens de grondwetsherziening van 1848 verscheidene malen benadrukt
datt de wetgevende macht geen al te grote rol hoort tee spelen bij het vaststellen van regelgeving voor de
koloniën.. Typerend is een passage in het voorlopig verslag van 13 juli 1848 over de herzieningsontwerpenn van 19 juni 1848. Daarin stelt een zeer grote meerderheid van de leden van de Tweede Kamer
datt in geen geval de bemoeijenissen der wetgevende magt zich voor de koloniën even ver kunnen
uitstrekkenn als voor het Moederland. Overdrijving van een anders heilzaam beginsel zou hier vooral
verderfelijkee gevolgen hebben.94
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Enn zo heeft de regering in haar memorie van toelichting bij het tweede ontwerp-regeringsreglement
opgemerktt dat ze als algemenee regel heeft aangenomen dat
dee regeling van alle onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn opgenoemd in de artt 59 en 60 der
Grondwett en in latere wetten, en die niet in een onafscheidbaar verband staan met de wetgeving van
denn moederstaat, in de eerste plaats behoort te worden overgelaten aan Koninklijke besluiten en
kolonialee ordonnantien.95
Hett Staatsblad van Nederlands-Indië staat dan ook vol met Koninklijke besluiten en ordonnanties. Om
daarvann een indruk te krijgen is door mij gekeken naar de lijsten 'der wetten en besluiten vervat in het
Staatsbladd van Nederlandsch-Indië' over het jaar 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. De
lijstenn in die zeven Staatsblad-jaargangen, die samen zo'n tien procent uitmaken van de Staatsbladen
diee zijn verschenen in de jaren 1854-1922, de meest representatieve jaren voor het in dit hoofdstuk
behandeldee stelsel, leveren het volgende beeld op.
Inn de zeven jaargangen staan ruim 80 wetten in formele zin, waarvan het overgrote deel bestaat uit
begrotingswettenn en wetten ter goedkeuring van verdragen. Wordt dat deel niet meegeteld, dan blijven
err dertien wetten over, zoals de wet van 9 april 1870 (SNI 1870, nr. 55), houdende aanvulling van
artikell 62 Rr 1854 (de agrarische wet), en de wet van 10 februari 1910 (SNI 1910, nr. 296), houdende
regelingg van het Nederlandse onderdaanschap van de bevolking van Nederlands-Indië.
Hett aantal Koninklijke besluiten in de zeven jaargangen, al dan niet in de vorm van algemene
maatregelenn van bestuur, bedraagt ruim 270. Een vrij groot aantal van die Koninklijke besluiten bevat
aanvullingenn op begrotingswetten, daarnaast zijn er ook Koninklijke besluiten die het tijdstip van
inwerkingtredingg van andere Koninklijke besluiten en van wetten bepalen.96 Dergelijke Koninklijke
besluitenn vallen niet als regelgeving aan te merken. Als daarmee rekening wordt gehouden bedraagt het
aantall Koninklijke besluiten bijna 200.
Hett aantal ordonnanties in de zeven jaargangen bedraagt bijna 950. Daarbij moet bedacht worden
datt kwesties als bekrachtigingen van de besluiten van lokale raden tot het aangaan of het waarborgen
vann geldleningen ten laste van lagere rechtsgemeenschappen in Nederlands-Indië, onteigeningsverklaringen,, en gelijkstellingen van met naam genoemde inheemsen aan Europeanen ook bij ordonnantie
geschieden,, maar dat dergelijke ordonnanties niet als regelgeving vallen aan te merken - het zijn wel
ordonnantiess in formele, maar niet in materiële zin.97 Als daarmee rekening wordt gehouden bedraagt
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hett aantal ordonnanties ruim 820.

AII met al valt het aantal wetten in het niet bij het aantal Koninklijke besluiten en vooral bij het aantal
ordonnanties,, en zijn er ongeveer vier keer zoveel ordonnanties als Koninklijke besluiten vastgesteld.
Ditt bevestigt in ieder geval de terughoudende rol van de wetgevende macht bij het vaststellen van
regelgevingg voor Nederlands-Indië. De getallen wekken mogelijk de indruk dat de gouverneur-generaal
dee voornaamste rol speelt bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Deze indruk lijkt
minderr juist: het valt natuurlijk niet te ontkennen dat hij de meeste regelgeving maakt, maar de voor-

naamstenaamste rol lijkt niet voor hem weggelegd. De Koning heeft namelijk de belangrijke regelgeving aan
zichzich voorbehouden en heeft bovendien via zijn bevelen grote invloed uitgeoefend op de regelgevende
activiteitenn van de gouverneur-generaal; daarnaast hebben ook de Staten-Generaal via het parlementaire
stelselstelsel invloed uitgeoefend op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal. Dit is al
geblekenn bij de beschrijving hierboven van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden
enn zal duidelijker blijken bij de behandeling van de staatsrechtelijke discussies over dit stelsel.

b.2b.2 Dualisme en concordantie (1848-1920)
Inn de hoofdstukken 1 en 3 zijn twee kenmerken van regelgeving voor Oost-Indië aan de orde gekomen:
hett dualisme van recht en het concordantieprincipe. Het dualisme van recht houdt in dat de bevolkingsgroepp waartoe men behoort, bepaalt aan welk recht men onderworpen is: voor Europeanen geldt
westerss recht, voor inheemsen geldt adatrecht. Het concordantieprincipe heeft betrekking op de inhoud
vann het recht voor Europeanen in Oost-Indië. Dit principe houdt in dat de wet van toepassing op
Europeanenn in Oost-Indië zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met Nederlands recht. In het
onderstaandee zal worden ingegaan op de gelding van deze kenmerken in de jaren 1848-1920. Daarbij
zall de nadruk liggen op het dualisme van recht.
Dee jaren 1848-1920 vormen in formeel-juridisch opzicht mogelijk de hoogtijdagen van het dualisme
vann recht. Op 1 mei 1848 treedt de Wet algemene bepalingen van wetgeving voor Nederlands-Indië in
werking,, die in de artikelen 11 en 12 het dualisme op het terrein van het materiële privaatrecht wettelijk
verankert.. Deze artikelen zijn in licht gewijzigde vorm opgenomen in artikel 75 Rr 1854. In dit artikel
wordtt naast het dualisme van recht ook het concordantieprincipe vastgelegd. Voor zover van belang
luidtt het:
75.. [1] Voor zoveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken,
alsmedee in strafzaken, op algemeene verordeningen, zooveel mogelijk overeenkomende met de in
Nederlandd bestaande wetten.
[2]] De Gouverneur-Generaal is bevoegd om (...) de daarvoor vatbare bepalingen dier verordeningen,
dess noodig gewijzigd, toepasselijk te verklaren op de inlandsche bevolking of een gedeelte daarvan.
[3]] Behoudens de gevallen waarin zoodanige verklaring heeft plaats gehad, (...) of waarin zich inlanderss vrijwillig hebben onderworpen aan het voor de Europeanen vastgestelde burgerlijke en handelsregt,, worden (...) toegepast de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der inlanders, voor
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zooverr die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en regtvaardigheid.
Inn nauwe samenhang met artikel 75 Rr 1854 staat artikel 109 Rr 1854. Voor zover van belang luidt het:
109.. (...) Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen, en alle personen, niet vallende in de
termenn der volgende zinsnede.
Mett inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chinezen en allen die Mohammedanen of
heidenenn zijn.
Uitt artikel 109 Rr 1854 volgt dat er twee bevolkingsgroepen zijn: enerzijds Europeanen en met hen
gelijkgestelden,, anderzijds 'inlanders' (inheemsen) en met hen gelijkgestelden, zoals Chinezen. Op
grondd van artikel 75, lid 1 Rr 1854 is het formeel en materieel privaat- en strafrecht voor Europeanen te
vindenn in algemene verordeningen die - conform het concordantieprincipe - zoveel mogelijk in overeenstemmingg zijn met de in Nederland geldende wetten.91
Dee belangrijkste algemene verordeningen voor Europeanen zijn in deze periode:
-- voor het materiële privaatrecht: het burgerlijk wetboek voor Nederlands-Indië en het wetboek van
koophandell voor Nederlands-Indie, beide vastgesteld bij koninklijk besluit;
-- voor het materiële strafrecht: het bij koninklijk besluit vastgestelde wetboek van strafrecht voor
Europeanenn uit 1866 en het door de ordonnantiegever vastgestelde algemeen politiereglement voor
Europeanen;; hierbij moet worden opgemerkt dat in 1918 het wetboek van strafrecht voor Europeanen,, en het nog te noemen wetboek van strafrecht voor inlanders uit 1872, worden vervangen door
eenn bij koninklijk besluit vastgesteld wetboek van strafrecht voor alle bevolkingsgroepen;
-- voor het formele privaat- en strafrecht: een reglement op de burgerlijke rechtsvordering en een
reglementt op de strafvordering, beide vastgesteld door de regelgever in Nederlands-Indië (op Java
enn Madoera), en de door de ordonnantiegever vastgestelde reglementen voor de buitengewesten
(buitenn Java en Madoera).

Opp grond van artikel 75, leden 2 en 3 Rr 1854 bestaat het materieel privaatrecht voor inheemsen uit hun
godsdienstigee wetten, instellingen en gebruiken (het adatrecht), en/of uit voor hen toepasselijk verklaardd materieel privaatrecht voor Europeanen." Het adatrecht, dat hoofdzakelijk onopgetekend
gewoonterechtt is, mag niet strijden met 'algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid',heid', zodat het al in de VOC-periode en de periode 1795-1848 gehanteerde voorbehoud blijft gelden.
Doorr deze artikelleden zijn, regelgeving door de wetgevende macht in Nederland daargelaten,
anderee vormen van materieel privaatrecht voor inheemsen niet toegestaan: de lagere Nederlandse
kolonialee regelgevers hebben 'niet de bevoegdheid (...) wettelijke regelen op het gebied van het

"" Zie Kleintjes (1911-1912), deel II, p. 113. Volgens J.H. Carpentier Arting (1913), p. 41 geldt het principe
vann overeeiisternming van artikel 75 lid 1 Rr 1854 alleen voor het materiele privaat- en strafrecht van Europeanen. .
999
De vrijwillige onderwerping waarover artikel 75, lid 3 Rr 1854 spreekt, wordt hier niet besproken.
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materieell privaatrecht der inlanders (...) vast te stellen'.100 Het vaststellen van regelgeving die geldt voor
zowell Europeanen als inheemsen is daarom niet langer toegestaan. Evenmin is toegestaan het vaststellenn van 'een regeling van materieel privaatrecht voor Inlanders, welke noch adatrecht noch toegepast
Europeanenrechtt bevat'.101
Inn de praktijk is in deze jaren het 'hoofdbestanddeel van het materieel privaatrecht voor den Inlander
(...)) zijn adatrecht'.102 Toepasselijkverklaring voor inheemsen van het materiële privaatrecht voor
Europeanenn is in de jaren 1848-1920 maar zeer zelden voorgekomen: volgens Kleintjes niet meer dan
driee keer.103 Het materiële privaatrecht wordt in de jaren 1848-1920 daarmee gekenmerkt door een sterk
doorgevoerdd dualisme van recht.
Dee mogelijkheid van toepasselijkverklaring van Europeanenrecht van artikel 75, lid 2 Rr 1854
daargelaten,, worden het materiële strafrecht en het formele privaat- en strafrecht voor de inheemsen niet
behandeldd in artikel 75 Rr 1854. Hierdoor wordt de Nederlandse koloniale regelgever in de regeling
vann deze onderwerpen 'niet aan enig voorschrift van het reg. reglement gebonden'.104 Hij is met andere
woordenn bij het vaststellen van regelgeving noch aan het adatrecht, noch aan het Europeanenrecht
gebonden.. Dit houdt in dat op deze drie terreinen van recht het Regeringsreglement zich noch voor
dualisme,, noch voor unificatie uitspreekt en beide dus mogelijk zijn.
Watt betreft het materiële strafrecht voor inheemsen: dit is in hoofdzaak geregeld in het door de
ordonnantiegeverr vastgestelde wetboek van strafrecht voor inlanders van 1872 en het algemeen politiestrafreglementt voor inlanders.103 Het wetboek van 1872 lijkt in sterke mate op het wetboek van strafrechtt voor Europeanen van 1866. Zoals hiervoor vermeld zijn beide wetboeken in 1918 vervangen door
eenn wetboek van strafrecht voor alle bevolkingsgroepen, waarvoor natuurlijk de overeenstemmingseis
vann artikel 75, lid 1 Rr 1854 geldt. Het materiële strafrecht wordt in de jaren 1848-1920 dus gekenmerktt door een beweging in de richting van unificatie.
Hett formele privaat- en strafrecht voor inheemsen is vooral te vinden in het door de ordonnantiegeverr vastgestelde Inlands reglement (op Java en Madoera) en in de door dezelfde regelgever vastgestelde
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rechtsreglementenn voor de buitengewesten.106 Bij de vaststelling van deze reglementen is voor de
inheemsenn 'een geheel zelfstandig formeel recht' in het leven geroepen.107 Daarmee is op het terrein
vann het formele recht sprake van dualisme.

4.233 Staatsrechtelijke discussies over het stelsel
Hieronderr zullen achtereenvolgens aan de orde komen: discussies over de regelgevende bevoegdheden
vann de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal in het open stelsel (4.2.3.1); discussies
overr de verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal (4.2.3.2); discussies
overr de kroonordonnantie (4.2.3.3); en discussies over de commissaris-generaal (4.2.3.4).

4.23.11 De regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht, de kroon en de gouverneurgeneraall in het open stelsel
Hoewell er nauwe verbanden bestaan tussen de regelgevende bevoegdheden van deze drie organen,
verdientt het de voorkeur deze bevoegdheden zoveel mogelijk afzonderlijk te behandelen, en in rangorde.. Eerst zal dan ook worden gesproken over de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht;
dann over de regelgevende bevoegdheden van de kroon; en tot slot over de regelgevende bevoegdheden
vann de gouverneur-generaal.

a.a. De regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht in het open stelsel
Hieronderr zal worden aangegeven waarom de Grondwet van 1848 regelgevende bevoegdheden voor de
koloniënn toekent aan de wetgevende macht Aansluitend zullen enkele meningen worden weergegeven
overr die toekenning. Vervolgens wordt ingegaan op Thorbeckes opvatting over de regelgevende
bevoegdhedenn van de wetgevende macht voor de koloniën onder de Grondwet van 1848. Ten slotte zal
wordenn nagegaan of artikel 129 Rr 1854, waarin de wetgevende macht de regeling van één bepaald
onderwerpp - de vaststelling van de tarieven van in-, uit- en doorvoer - aan zich heeft voorbehouden, te
verenigenn valt met het open stelsel van artikel 59 lid 4 Gw 1848.

a.1a.1 De toekenning van regelgevende bevoegdheden aan de wetgevende macht
Opp het eerste gezicht lijkt het misschien verwonderlijk dat de wetgevende macht in de Grondwet van
18488 regelgevende bevoegdheden voor de koloniën krijgt- In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de
opeenvolgendee regeringen vanaf 1840, wanneer het verlangen naar dergelijke bevoegdheden in de
Tweedee Kamer opkomt, er niet aan willen. De regeringsontwerpen van juni 1848, die de basis vormen
1066
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vann de koloniale artikelen in de Grondwet van 1848, zijn echter ingediend na de verklaring van Willem
III dat hij bereid is akkoord te gaan met een ruimere herziening van de Grondwet dan de herzieningsontwerpenn van 8 maart 1848 beogen. Bovendien zijn ze ingediend door het kabinet-De KempenaerDonkerr Curtius, dat vooruitstrevend kan worden genoemd. Zo is De Kempenaer een van de Negenmannenn en staat Donker Curtius een radicalere grondwetsherziening voor dan de meerderheid van de
Tweedee Kamer.10*

Datt de Grondwet van 1848 de wetgevende macht regelgevende bevoegdheden voor de koloniën geeft,
iss bij nader inzien dus niet zo vreemd. Wel kan de vraag gesteld worden waarom de Grondwet van
18488 de wetgevende macht juist die regelgevende bevoegdheden gegeven heeft die deze macht heeft.
Dee redenen hiervoor zijn vooral te vinden in de Handelingen over de grondwetsherziening.
Zoalss bekend verplicht de Grondwet de wetgevende macht de regeringsreglementen vast te stellen,
enn het muntstelsel en de wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen te regelen.
UitUit de Handelingen blijkt - het is al eerder aan de orde gekomen - dat de regering en de Tweede Kamer
vindenn dat de regeringsreglementen een soort grondwet voor de koloniën zijn, en daarom bij wet
moetenn worden vastgesteld. Uit de Handelingen blijkt ook dat het muntstelsel volgens de regering
belangrijkk is voor het handelsverkeer van de koloniën met het moederland en andere landen en daarom
ookk door de wetgevende macht behoort te worden vastgesteld.109 De derde kwestie staat in de Grondwet
opp instigatie van de Tweede Kamer. De Kamer vond het beheer van de koloniale geldmiddelen verward,, vond dat de verantwoording van het beheer veel te wensen overliet, en wilde deze zaken daarom
bijj wet geregeld hebben.110
Dee koloniale artikelen noemen geen andere onderwerpen die de wetgevende macht verplicht is te
regelen.. De grondwetgever wil de wetgevende macht niet een al te grote invloed geven op de regelgevingg voor de koloniën.1" De voornaamste reden daarvoor is de geringe kennis die de Staten-Generaal
hebbenn van de koloniën."2 Later worden als extra redenen onder meer genoemd de lange tijd die
regelingg bij wet vordert en het feit dat een te grote regelgevende rol voor de wetgevende macht op
koloniaall terrein zou leiden tot overbelasting van de wetgevende macht waardoor op koloniaal terrein
nauwelijkss nog iets geregeld zou worden.113
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a.2a.2 Meningen over de toekenning
Dee toekenning in de Grondwet van 1848 van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie aan
dee wetgevende machtroeptveel reacties op. Dat gebeurt al tijdens de totstandkoming van de Grondwet
vann 1848, als blijkt dat van zo'n toekenningg sprake zal zijn.
Sommigee brochures die tijdens de genese van de Grondwet van 1848 verschijnen, stemmen in met
dee toekenning. Zo vindt de oud-raad van Indie Van Nes in Eenige beschouwingen over koloniale

aangelegenhedenaangelegenheden dat naast onder meer het reglement op het beleid van de regering het op Nederla
inn Nederlands-Indie toepasselijke 'burgerlijk en strafregt', en de op hen toepasselijke 'wetboeken van
koophandel,, civiele en criminele regtsvordering (...) door de wet behooren vastgesteld te worden'.1'4
Vann Vliet verlangt in zijn Verkoop van Indische domeinen vaststelling bij wet van het Regeringsreglementt - zelf spreekt hij over een wet op de 'uitoefening van het gezag in Neêrlands-Indiê" - omdat de
gedachtee dat 'de vertegenwoordiging tot het daarstellen van zoodanige wet niet geschikt zou zijn,
slechtss een ministerieel schrikbeeld is'.115 En in zijn Bijdragen tot de kennis van denpolitieken toestand
vanvan Nederlandsen Indië verwacht Veth 'veel goeds' van invloed van de Staten-Generaal op de regelgevingg voor Nederlands-Indie: 'een nieuw tijdperk voor het beheer onzer koloniale aangelegenheden zal
geborenn worden'.116
Voorzichtigerr is Kruseman, voormalig directeur-generaal van financiën in Nederlands-Indiö. Hij is
inn zijn Vrijmoedige gedachten over koloniale aangelegenheden voorstander van vaststelling bij wet van
hett Regeringsreglement en van het materieel en formeel privaat- en strafrecht voor Europeanen in
Nederlands-Indie.1177 Maar hij vindt ook dat het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indie door
dee wetgevende macht weinig waarborgen oplevert voor een wijs en voorzichtig beheer van NederlandsIndiee als er niet 'in de Staten-Generaal eenige Leden zitting hebben, toegerust met kennis en ondervinding,, in de Overzeesche Bezittingen en Koloniën, die hunne medeleden op een afdoende en overtuigendee wijze kunnen in- en voorlichten*.1" De kans daarop is volgens hem echter zeer klein.119
Ronduitt negatief over de voorgestelde rol voor de wetgevende macht is Nepveu, die in het kabinetSchimmelpenninckk van 1848 minister van oorlog is. Na zijn aftreden uit onvrede met de herzieningsvoorstellenn van april 1848 van de commissie-Thorbecke schrijft hij een Brief. Daarin verzet hij zich
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tegenn te directe bemoeienis van de Staten-Generaal bij het vaststellen van regelgeving voor NederlandsIndië.. Door de wetgevende macht vastgestelde regelgeving voor Nederlands-Indië zal niet doelmatig
zijnn omdat de Staten-Generaal 'zonder kennis [zijn] der gesteldheid en zeden van die onder geheel
anderee hemelstreken gelegen gewesten'.120

Alss de grondwetsartikelen over de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht voor
Nederlands-Indiëë hun definitieve vorm hebben gekregen, houdt de discussie niet op. Voorafgaand aan
dee totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 zien verschillende publicaties het licht, waarin
naastt de gewenste inhoud van het toekomstige Regeringsreglement, ook de artikelen 59 enn 60 Gw 1848
aann de orde komen.
Positieff over deze artikelen zijn Bake, een advocaat te Soerabaya, en vooral Van Vloten, een oudraadsheerr in het Hoog Gerechtshof te Batavia. Volgens de laatste is 'daarstelling van het beleid der
regeringg en van andere onderwerpen door de wet, (...) een ware omwenteling, die (...) zegening zal
overbrengen'.1211 Bake vindt in 1850 'in artikel 59 en 60 der nieuwe Grondwet reden tot hoop en een
blijj vooruitzigt voor de toekomst*.122
Koeken,, die de grondwetsartikelen niet met zoveel woorden noemt, schetst in Eene waarschuwende
stemstem een ander beeld. Volgens hem zal de invloed van de Staten-Generaal op het gezag van de Koning
overr de koloniën vreselijke gevolgen hebben. Onder invloed van de Staten-Generaal zal de regering
overr Nederlands-Indië haar autocratische karakter verliezen, zodat haar 'stabiliteit in vorming en
werking'' verdwijnt en plaats maakt voor 'veranderlijkheid'.123 Dit zal 'leiden tot den ondergang van ons
koloniaall bezit'.124 De regering over Nederlands-Indië moet gebaseerd blijven op het autocratische
principe.. Wat Koeken zich daarbij voorstelt laat hij in het midden, maar het ligt voor de hand dat hij
terugg wil naar de situatie vóór 1848, toen de Koning alle regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden
voorr Nederlands-Indië bezat.

Ookk na de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 stopt de discussie over de regelgevendee bevoegdheden van de wetgevende macht voor Nederlands-Indië niet In november 1858 dient
ministerr van koloniën Rochussen een ontwerp voor een comptabiliteitswet in dat vaststelling van de
kolonialee begroting bij wet voorstelt.125 In reactie daarop publiceert Bake in 1859 een brochure waarin

Nepveu,, p. 6.
Vann Vloten, p. 60.
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Koeken,, p. 85.
Ziee Abr. Jansen (1932), p. 58-67 voor dit ontwerp en de discussies erover.
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hijj een terughoudende rol van de wetgevende macht bepleit bij het vaststellen van regelgeving voor
Nederlands-Indie.. In strijd met artikel 59 lid 4 Gw 1848 stelt hij dat het volgens de Grondwet regel is
dat t
dee zaken die niet uitdrukkelijk, als tot de bevoegdheid der wetgevende magt behoorende worden
opgegeven,, in Koloniale aangelegenheden, niet den rijkswetgever, maar den Koning en den
Gouverneur-Generaall voor wetgevers hebben.126
Ookk Van Herwerden beklaagt zich in een brochure uh 1859 over het ontwerp. Hij gaat verder dan Bake
enn trekt de capaciteit van de wetgevende macht in twijfel om het Regeringsreglement voor NederlandsIndiee vast te stellen. Het is volgens hem
hoogstt oneigenaardig (...), om, de vaststelling van zulk een reglement (...) aan eene Vergadering op te
dragen,, van welke, uit den aard barer zamenstelling, de overgroote meerderheid niet, op de hoogte der
zaak,, kon zijn.127
Eenn duidelijkk alternatief voor hoe het dan wel moet, geeft Van Herwerden niet. Dat doet Van der Wijck
inn 1865 wel. In Onze koloniale staatkunde stelt hij 'dat het eene groote fout was, den koning het beheer
overr Indie uit handen te nemen en bij de volksvertegenwoordiging over te brengen'.12* Hij wenst dan
ookk herstel van het Koninklijk opperbestuur van vóór 1848:
Wiltt gij Indie voor Nederland behouden, breng het dan onder het beheer van den koning terug, wien
gijj het met verwringing der grondwet hebt trachtenteontnemen.129
Protestt tegen deze opvattingen blijft niet uit Zo verdedigt Veth in een reactie op Van der Wijcks
brochuree de rol van de wetgevende macht bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indiê. Hij
will 'geen inbreuk (...) gemaakt zien op de wettelijke bevoegdheid der Staten-Generaal met betrekking
tott IndiS', en kan Van der Wijcks wens 'tot herstel van dien vorm van koninklijk opperbestuur, die vóór
18488 bestond, onmogelijk beamen'.134

Bovenstaandee opsomming, die met meer voorbeelden zou kunnen worden aangevuld, toont grofweg
tweee meningen over de artikelen 59 en 60 Gw 1848 (en over de eerdere ontwerp-artikelen). Sommige
schrijverss stemmen in met het verlenen aan de wetgevende macht van regelgevende bevoegdheden voor
dee koloniën en met de wijze waarop dat is gebeurd in de Grondwet van 1848, anderen vinden dat de
Grondwett teveel regelgevende bevoegdheden voor de koloniën heeft toegekend aan de wetgevende
macht.. Die tweede groep vindt vaak dat de wetgevende macht helemaal geen regelgevende bevoegdhedenn voor de koloniën had moeten krijgen, wegens de gebrekkige kennis in de Staten-Generaal van de
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koloniën,, en wil terugkeren naar de situatie van vóór 1848.

a.3a.3 Thorbecke en het open stelsel
Vann groter belang dan de twee zojuist genoemde meningen is een derde mening, die van Thorbecke.
Dezee mening luidt aanvankelijk dat de Grondwet van 1848 aan de wetgevende macht te weinig regelgevendee bevoegdheden voor de koloniën heeft toegekend, en later dat de Grondwet van 1848 de wetgevendee macht in Nederland in principe dezelfde regelgevende bevoegdheden voor Nederland als voor
Nederlands-Indiëë geeft.

Inn augustus 1848 verschijnt Thorbeckes Bijdrage tot de herziening der grondwet. Daarin ontvouwt hij
dee opvatting die hij met enige slagen om de arm ook al aanhing in zijn Aanteekening op de grondwet en
inn het voorstel van de Negenmannen. Volgens hem 'moet de wetgevende Magt des Rijks (...) die voor
dee koloniën zijn'.131 Dit betekent dat de bevoegdheid van de wetgevende macht voor de koloniën
dezelfdee moet zijn als voor Nederland: alle onderwerpen die bij wet behoren te worden geregeld,
moetenn zowel voor Nederland als voor Nederlands-Indië daadwerkelijk door de wetgevende macht
wordenn geregeld.132
Thorbeckee geeft in de Bijdrage vier redenen voor zijn opvatting. Twee daarvan zijn voor dit verhaal
belangrijk.. Ten eerste dient het bestuur in Nederland over de koloniën 'gelijk elk bestuur, regels te
volgen,, die op een ander gezag, dan dat der uitvoerende magt zelve, rusten'.133 Een bestuur dat zelf
meesterr is van de regel die het moet doen werken 'is een willekeurig en niet verantwoordelijk
bestuur'.1344 Ten tweede krijgt de Indische regering door de wet 'de kracht en zelfstandigheid, den
waarborgg tegen willekeurige beschikkingen van het koninklijke opperbestuur, die het zoozeer noodig
heeft',, en wordt ze vrij in de 'groote mate' die ze volgens Thorbecke behoort te zijn.'35

Uitt de eerdere weergave van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiëë in de periode 1848-1927 blijkt dat Thorbeckes opvatting uit de Bijdrage niet is
overgenomenn in de Grondwet van 1848. Artikel 59 Gw 1848 maakt een vrijwel gehele uitsluiting van
dee wetgevende macht mogelijk bij het vaststellen van regelgeving voor de koloniën. Thorbecke is dan
ookk slecht te spreken over artikel 59 Gw 1848. In juli 1850, hij is dan minister van binnenlandse zaken,
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stehh hij dat artikel 59 lid 4 Gw 1848 uiterst onzeker is en
alss ik het zeggen mag, minder dan niets. (...) Dit is eene zinsnede, die gebragt kon worden in de Grw.
omm voor het vervolg den schijn te geven, dat men iets gaf, zonder dat dit in het wezen van de zaak
bestond.. Wanneer men die uitdrukking ontleedt: zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan, dan
komtt men tot de vragen: door wien moet die behoefte ingezien worden? Wanneer het gouvernement
nuu verklaart die behoefte niet te zien, wat baat het dan of de geheele wereld ze wel inziet? Een gouvernementt dus, dat bet oude stelsel van het regt der Kroon ten aanzien van de koloniën is toegedaan, zal
inn den regel ontkennen, dat die behoefte bestaat, en zonder medewerking van het gouvernement kan er
geenn regel tot stand worden gebragt136
Laterr gooit Thorbecke het over een andere boeg. In plaats van het artikellid te bekritiseren, interpreteert
hijj het zo dat het overeenstemt met zijn opvatting over de rol van de wetgevende macht bij het vaststellenn van regelgeving voor de koloniën. Hij doet dit als kamerlid bij de totstandkoming van het Regeringsreglementt van 1854, op 25 juli 1854, tijdens de openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer.
Volgenss hem is er
steedss behoefte (...), dat een onderwerp van wetgeving geregeld worde door de wet, zoolang daaraan
niett is voldaan. Een onderwerp van wetgeving toch beteekent een onderwerp dat van wege zijnen aard
regelingg door de wet vordert.137
Alss een onderwerp op grond van zijn aard bij wet geregeld behoort te worden, betekent dit dat de
behoeftee van artikel 59 lid 4 Gw 1848 automatisch bestaat Het is in enigszins andere bewoordingen het
stelsell van de Bijdrage.
Thorbeckee is, net als eerder in zijn Aanteekening en in het voorstel van de Negenmannen, wel bereid
waterr bij de wijn te doen. Door de bijzondere situatie in de koloniën kan een onderwerp van wetgeving
onderr omstandigheden voorlopig toch bij Koninklijk besluit geregeld worden. Wanneer namelijk over
eenn onderwerp van wetgeving
dee vraag ontstaat, of het dadelijk geregeld kan worden door de wet dan of het geregeld moet blijven
doorr Koninklijke besluiten, moeten wij, zoo komt het mij voor, om die vraag te beantwoorden, ons
eenee andere voorleggen: is dat onderwerp in den tegenwoordige toestand reeds rijp voor regeling door
dee wet?
Ikk kan regeling door Koninklijke besluiten van onderscheidene onderwerpen van wetgeving, betrekkelijkk tot de Indische huishouding goedkeuren, zoolang namelijk die onderwerpen nog niet zóó ver zijn
gebragtt dat eene blijvende inrigting door de wet mogelijk is. De Koninklijke besluitenregeling bereidt
dann regeling door de wet voor, en houdt op zoodra de zaak in staat is om voor goed aan de wet te
wordenn onderworpen.138
Eenn onderwerp dat bij wet geregeld behoort te worden, maar dat nog niet rijp is voor regeling bij wet
doorr de situatie in de koloniën kan door de kroon geregeld worden. Thorbecke kan er daarom mee
levenn dat 'de mate van bevoegdheid tot regeling, die men aan het bestuur van de koloniën [= de kroon]

iHiH

De Waal (1863), p. 170.

1377

Keuchenius, deel III, p. 309.

1111

Keuchenius, deel UI, p. 311.

287 7

behoortt te laten (...), althans gedurende langen tijd nog, zeer groot [zal] moeten zijn'.139 Op den duur
echter,, als de tijd wel rijp is, moet de wetgevende macht regelen en is de kroon niet langer bevoegd.140

Datt Thorbecke zijn opvatting over artikel 59 lid 4 Gw 1848 niet alleen in theorie, maar ook in de
praktijkk aanhangt blijkt bij de vaststelling van het wetboek van strafrecht voor Europeanen in
Nederlands-Indiëë in 1866. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat bij Koninklijk besluit van 16 mei
18466 aan de gouverneur-generaal (in casu Rochussen) was opgedragen om een ontwerp-wetboek van
strafrechtt samen te stellen en dat aan de Koning te zenden, die het dan zou vaststellen. Van die samenstellingg in Nederlands-Indiè* is niets terecht gekomen, waarop in 1859 een commissie in Nederland is
benoemdd die in 1861 een ontwerp-wetboek van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië
voltooit. .
Dee commissie vindt dat het ontwerp bij Koninklijk besluit kan worden vastgesteld. Als het kabinetThorbeckee II in 1862 aantreedt is dat nog niet gebeurd. Thorbecke wil vaststelling bij wet. In zijn
optiekk gaat het hier om een onderwerp van wetgeving, dat kennelijk rijp is om bij wet geregeld te
worden.. Aanvankelijk heeft hij het hele kabinet mee, ook Fransen van de Putte, die vanaf 1863 optreedt
alss minister van koloniën.141 Als zowel de Indische regering als de Raad van State en leden van de
Tweedee Kamer zich uitspreken voor vaststelling bij Koninklijk besluit verandert Fransen van de Putte
inn de loop van 1865 van mening en wil ook hij vaststelling bij Koninklijk besluit. De belangrijkste
redenn daarvoor is de urgentie van de invoering van het strafwetboek: het strafrecht in Nederlands-Indië
iss nog steeds gebaseerd op regels uit de VOC-tijd.
Hoewell een meerderheid van de ministers het nu met Fransen van de Putte eens blijkt te zijn, wordt
eenn beslissing over de kwestie uitgesteld. In december 1865 deelt Fransen van de Putte de Tweede
Kamerr echter mee dat hij vaststelling bij Koninklijk besluit wenst. Hij geeft vervolgens de koning in
overwegingg het ontwerp-wetboek van strafrecht bij Koninklijk besluit vast te stellen, waarna de koning
dee ministerraad verzoekt om advies.
Thorbeckee verklaart daarop dat hij verlangt naar rust en ontslag wil nemen. Op aandrang van de
overigee ministers houdt hij de zaak enige tijd in beraad. Vervolgens stelt hij zijn aanblijven afhankelijk
vann overleg met Fransen van de Putte. Dat overleg, waarbij Thorbecke als compromis voorstelt de zaak
vann het strafwetboek voorlopig te laten rusten, levert niets op waarna Thorbecke bij Koninklijk besluit
vann 9 februari 1866 eervol ontslag wordt verleend vanaf 10 februari 1866. Het betekent het eind van
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hett kabinet-Thorbecke n (1862-1866). Het strafwetboek voor Nederlands-Indië wordt vastgesteld bij
Koninklijkk besluit van 10 februari 1866 en treedt op 1 januari 1867 in werking.142
Inn een schrijven aan de Koning van 23 februari 1866 deelt Thorbecke zijn gevoelen over de hele
kwestiee mee. Hij had er problemen mee dat Fransen van de Putte na een vraag uit de Tweede Kamer
zonderr voorbehoud te kennen had gegeven dat een strafwetboek bij Koninklijk besluit moest worden
vastgesteld,, en kort daarna aan de Koning een concept-besluit tot invoering van dit strafwetboek had
voorgelegd. .
Dee ondergeteekende [= Thorbecke] moest hierdoor de eenheid van het Kabinet, het vertrouwen op de
onderlingee samenwerking gebroken achten, en het was van toen af zijn voornemen, zijn ontslag aan
Uwee Majesteit te verzoeken.143
Thorbeckee heeft vastgehouden aan zijn interpretatie uit 18S4 van artikel 59 lid 4 Gw 1848. Rekening
houdendd met de eerder besproken openheid van het stelsel lijkt die interpretatie onjuist. Overigens
mankeertt ook aan Thorbeckes eerdere interpretatie van 1850, als hij minister van binnenlandse zaken
is,, het een en ander. Hieronder zal worden weergegeven hoe beide interpretaties door latere schrijvers
zijnn weerlegd.

Zoalss bekend bepalen de artikelen 59 en 60 Gw 1848 dat drie onderwerpen door de wet worden
geregeld.. Andere onderwerpen, aldus artikel 59 lid 4 Gw 1848, worden door de wet geregeld, zodra de
behoeftee daaraan blijkt te bestaan.
Zoalss vermeld beoordeelt Thorbecke in 1850 artikel 59 lid 4 Gw 1848 ongunstig. Het is minder dan
niets,, omdat een regering die dat wil steeds zal ontkennen dat de behoefte bestaat, en zonder medewerkingg van de regering komt geen wet tot stand. Buijs wijst er in 1883 echter op dat als een regering tegen
dee wens in van een meerderheid van de Tweede Kamer een koloniaal onderwerp niet bij wet wil
regelen,, ze geen lang leven beschoren zal zijn. Naar 'ons regeeringsstelsel' moeten 'de beginselen door
dee Volksvertegenwoordiging beleden, hunne uitdrukking (...) vinden in het ministerie' en zal dit 'zich
opp den duur ook wel niet aan het bevredigen van dien wensen kunnen onttrekken'.144 Thorbeckes
oordeell lijkt dan ook onjuist, zeker in het licht van latere ontwikkelingen in de verhouding tussen de
regeringg en de Staten-Generaal.
Inn 1854, tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854, stelt Thorbecke - die dan
Kamerlidd is - dat als een onderwerp op grond van zijn aard bij wet geregeld behoort te worden, de
behoeftee van artikel 59 lid 4 Gw 1848 automatisch bestaat Wel kan zo'n onderwerp door de kroon
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wordenn geregeld, als het nog niet rijp is voor regeling bij wet. Het is een argument dat in artikellid 4
eenn materieel wetsbegrip wil lezen en aldus beoogt een afbakening vooraf te geven tussen de regelgevendee bevoegdheden van de wetgevende macht en de regelgevende bevoegdheden van de kroon op
koloniaall terrein.
Artikell 59 lid 4 Gw 1848 bevat echter geen materieel wetsbegrip of een afbakening vooraf. Zo
merktt de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 op dat de artikelen
599 en 60 Gw 1848 een aantal onderwerpen ter regeling opdraagt aan de wetgevende macht Die
onderwerpenn zijn 'voorwerp van verpligte bemoeijenis der wetgeving'. Voor alle overige onderwerpen
moett beslissen lde behoefte, welke aan zoodanige regeling zal blijken te bestaan'.145 Er is geen afbakeningg vooraf, maar een afbakening achteraf en per onderwerp. Dat blijkt duidelijker als de regering
vervolgenss stelt dat het Regeringsreglement van 1854 moet doen als de Grondwet:
Hett regeringsreglement behoort zoo min mogelijk te bepalen wat de grondwetgever onbepaald heeft
willenn laten. Het moet niet nu reeds willen beslissen datgene waarvan de Grondwet de beslissing aan
dee eisenen der behoefte heeft willen overlaten.146
Dee gedachte dat artikel 59 lid 4 Gw 1848 niet vooraf heeft willen afbakenen is ook te vinden bij De
Waall en Buijs, zonder dat die overigens gebruik maken van de zonet gegeven passages.
Volgenss De Waal, schrijvend in 1863, is de wetgevende macht buiten de drie grondwettelijke
opdrachtenn 'volgens de Grw. op koloniaal terrein volkomen vrij, is het stellen van regels voor de
koloniënn geheel aan zijne wijsheid toevertrouwd'.147 Dat betekent dat niet kan worden gesteld dat
regelingg van koloniale onderwerpen bij wet regel behoort te zijn, en dat ook niet kan worden gesteld dat
regelingg van koloniale onderwerpen bij wet uitzondering behoort te zijn. Het ware beginsel is 'aangaandee elk koloniaal onderwerp op zich zelf, zonder ander gezigtspunt dan het algemeen belang, te onderzoeken,, welke magt tot de vereischte regeling de geschiktste zij'.148
Buijss verenigt zich in 1883 met deze laatste opmerking. De vraag of de wet regel of uitzondering
moett zijn valt niet te beantwoorden:
Wenschtt men haar slechts bij uitzondering, de Grondwet laat dan zeker toe zich naar dien wensen te
gedragen;; wil men haar als regel, er is in diezelfde Grondwet niets te vinden dat zich tegen aanneming
vann dien regel verzet.14'
Artikell 59 lid 4 Gw 1848 heeft de grens tussen regeling bij wet en regeling bij Koninklijk besluit
uitgewistt en bepaalt 'dat geen rechtsgronden maar enkel gronden van doelmatigheid telkens de vraag
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wiee regelen moet beslissen zouden'.

Inn latere staatsrechtelijke literatuur wordt ingestemd met de opvatting van De Waal en Buijs. Artikel 59
lidd 4 Gw 1848 laat alle opties open voor de verdeling van regelgevende bevoegdheden tussen de
wetgevendee macht en de kroon» zo stellen onder meer Margadant, De Louter en Kleintjes.151 Volgens
Kleintjess vindt Thorbeckes interpretatie uit 1854 'noch in de geschiedenis, noch in de duidelijke
bewoordingg van de grondwet steun en de practijk heeft deze uitlegging niet gevolgd*.132
Mett die laatste opmerking kan de kwestie als afgedaan worden beschouwd, zeker als men rekening
houdtt met een ontwikkeling in tater jaren. In 1915 merkt De Neef op dat de vraag 'of regeling door den
wetgeverr of door den Koning zal geschieden, (...) heden ten dage niemand meer warm' maakt. Immers,
dee in 1915
doorr niemand voor de koloniën meer betwijfelde, ministerieele verantwoordelijkheid, welke de
tegenstellingg Koning-volksvertegenwoordiging hare oude scherpte deed verliezen, werkt samen met
vanoudss bestaande praktische overwegingen, om haar naar den achtergrond terug te dringen.1S3
Dee verhouding van de regelgevende bevoegdheden van de wetgevende macht op koloniaal terrein tot de
regelgevendee bevoegdheden van de kroon op koloniaalterrein,en daarmee Thorbeckes interpretatie uit
18544 van artikel 59 lid 4 Gw 1848, spelen in later jaren geen rol meer in de discussies over de verdeling
vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie. Belangrijker zijn in 1915, aldus De Neef, de
vraagg of het wenselijk is 'dat nog immer bij de in het moederland zetelende organen - het moge dan
Koningg of wetgever zijn - het zwaartepunt der koloniale huishouding gezocht moet worden', en het
verlangenn naar 'versterking van den invloed der wetgevende organen in de kolonie'.154 Het zijn een
vraagg en een verlangen die later aan de orde zullen komen.

a.4a.4 Artikel 129 Rr 1854 en het open stelsel
Artikell 129 Rr 1854 bepaalt onder meer dat de tarieven van in-, uit- en doorvoer worden vastgesteld
doorr de wet. De wetgevende macht heeft hier buiten de Grondwet om de regeling van een bepaald
onderwerpp aan zich voorbehouden, zodat lagere regelgevers zich niet meer met het onderwerp mogen
bezighouden.. In de staatsrechtelijke literatuur is de vraag gerezen of het open stelsel van artikel 59 lid 4
18488 Gw dit toestaat
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Volgenss Buijs komt de opdracht aan de wet in artikel 129 Rr 1854 neer 'op eene ongeoorloofde
uitbreidingg van de Grondwet'. Deze noemt drie onderwerpen die bij wet geregeld moeten worden en de
wetgevendee macht mag dat aantal niet uitbreiden. Voelt hij de behoefte meer zaken bij wet te regelen,
dann kan hij op grond van artikel 59 lid 4 Gw 1848 die behoefte bevredigen, maar zolang dat niet is
gebeurdd 'blijft de Koning tot regeling bevoegd, en die bevoegdheid kan hem niet buiten de Grondwet
omm ontnomen worden'.ISS Artikel 129 Rr 1854 valt daarom niet te rijmen met de Grondwet.
Dee Louter is het oneens met Buijs. Omdat de Grondwet wettelijke bemoeiing afhankelijk maakt van
dee gebleken behoefte, mag de wetgever 'op grond der gebleken behoefte eens voor al (...) bepalen, dat
wettelijkee regeling der tarieven (...) noodzakelijk is'.156 Kleintjes sluit zich bij De Louter aan. Aan een
bepalingg als artikel 129 Rr 1854 kan behoefte bestaan, en bevredigt de wetgevende macht 'die behoefte,, dan kan zoodanige uitspraak niet in strijd zijn met de grondwet'.1" De kroon mag het in artikel 129
Rrr 1854 aangegeven onderwerp niet meer regelen, ook niet als de wettelijke regeling er nog niet is.
Nederburghh neemt tot op zekere hoogte een tussenpositie in. Weliswaar vindt hij dat er geen
grondwettigg bezwaar tegen is om in een wet te bepalen dat een bepaald onderwerp bij de wet vastgesteldd zal moeten worden wanneer dit niets is 'dan (...) een verklaring, dat aan regeling bij de wet voor
datt onderwerp behoefte bestond'. Maar net als Buijs vindt hij het onjuist deze verklaring te lezen als
eenn voorbehoud, waardoor de lagere regelgever niet meer tot regeling van het onderwerp bevoegd is.
Dee regelgevende bevoegdheid van de kroon kan 'slechts ophouden ten aanzien van eenig onderwerp,
doordatt de wet het regelde, niet doordat zij het voornemen daartoe te kennen gaf.15*

Vann de drie ingenomen posities lijkt die van Nederburgh het minst bevredigend. Ongeacht of artikel
1299 Rr 1854 valt te rijmen met de Grondwet, het moet worden gelezen als een voorbehoud. Het bepaalt
datt bepaalde tarieven bij wet moeten worden vastgesteld, zodat lagere regelgevers zich met dat onderwerpp niet meer mogen bezighouden. De vraag is niet of het artikel een voorbehoud is, maar of het als
voorbehoudd in overeenstemming is met artikel 59 lid 4 Gw 1848. En die vraag valt nauwelijks te
beantwoorden.. Alles draait om de term 'behoefte' in artikel 59 Gw 1848. Buijs interpreteert de term
eng:: een gebleken behoefte kan alleen worden vertaald in een feitelijk regelen. De Louter en Kleintjes
interpreterenn de term ruim: een gebleken behoefte kan ook worden vertaald in een voorbehoud.
Voorr beide interpretaties valt wel iets te zeggen en doorslaggevend kan daarom alleen de praktijk
zijn.. Die praktijk is dat de wetgevende macht geen probleem heeft gezien in het opnemen van artikel
1299 Rr 1854 in het Regeringsreglement, en dus kennelijk van mening is geweest dat deze bepaling in
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eenn wet in formele zin niet in strijd is met de Grondwet. De term 'behoefte' kan daarom het best ruim
geïnterpreteerdd worden, zoals De Louter en Kleintjes dat doen.

b.b. De regelgevende bevoegdheden van de kroon in het open stelsel
Inn het onderstaande zal eerst worden aangegeven waarop de regelgevende bevoegdheden van de kroon
inn het open stelsel zijn gebaseerd. Aansluitend zal worden nagegaan of regelgeving van de kroon voor
Nederlands-Indiëë de vorm moet aannemen van een amvb. Vervolgens zal worden gekeken naar het
belangg voor het Nederlands-Indische staatsrecht van de in het negentiende-eeuwse Nederlandse
staatsrechtt gevoerde discussie over de verhouding tussen de wet en de amvb. Ten slotte zullen aan de
handd van de centrale positie van de kroon in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden
voorr Nederlands-Indië, kanttekeningen worden geplaatst bij de openheid van dit stelsel.

b.b. 1 De grondslag van de regelgevende bevoegdheden van de kroon
Inn het vorige hoofdstuk zijn de discussies beschreven over de betekenis van het 'opperbestuur bij
uitsluiting'' van de Koning over de koloniën in artikel 60 Gw 1815. De conclusie van de beschrijving
wass dat onder 'opperbestuur bij uitsluiting' ook regelgevende bevoegdheden voor de koloniën vallen,
zodatt de regelgevende bevoegdheden van de Koning hun grondslag vinden in artikel 60 Gw 1815.
Eerderr in dit hoofdstuk is gebleken dat ook in het stelsel van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglementt van 1854 de Koning regelgevende bevoegdheden voor de koloniën heeft, met dit verschil dat
onderr 'Koning' nu de twee-eenheid Koning-minister, oftewel de kroon moet worden verstaan. De vraag
iss wat in het nieuwe stelsel de grondslag van de regelgevende bevoegdheden van de kroon is.

Overr dit vraagpunt bestaan drie opvattingen. De eerste luidt dat het woord 'opperbestuur' in artikel 59
lidd 1 Gw 1848, dat bepaalt dat de Koning het opperbestuur van de koloniën heeft, nog steeds ook het
vaststellenn door de kroon van regelgeving voor de koloniën omvat. Deze opvatting is te vinden bij De
Louterr en Nederburgh. Volgens De Louter 'verzet zich ook de tegenwoordige Grondwet tegen Thorbecke'ss leer, dat het woord bestuur in engen zin moet worden verstaan en geen bevoegdheid tot regelen
inhoudt'.1399 Volgens Nederburgh is de betekenis van het woord 'opperbestuur' door de grondwetsherzieningg van 1848 niet veranderd. Artikel 59 Gw 1848 is namelijk geen nieuwe bepaling:
dee oude was gebleven; alleen werden daarin de woorden "bij uitsluiting" weggelaten, omdat de
Koningg had opgehouden de eenig-bevoegde wetgever voor de koloniën te zijn. Had "opperbestuur"
niett meer in zich gesloten die bevoegdheid tot wetgeving, dan was de schrapping dier twee woorden
geheell onnoodig geweest. De Koning bleef dus krachtens zijn "opperbestuur" de wetgever voor Indie",
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hoewell niet de eenige.
Dee eerste opvatting is ook steeds de regeringsopvatting gebleven. Zo stek de regering nog in 1921 dat
wetgevingg en bestuur beide vallen onder het opperbestuur van artikel 61 Gw 1917, dat gelijkluidend is
aann artikel 59 Gw 1848.161
Eenn tweede opvatting luidt dat de regelgevende bevoegdheden van de kroon niet uit artikel 59 lid 1
Gww 1848 moeten worden afgeleid maar indirect uit artikel 59 lid 4 Gw 1848. Deze opvatting is te
vindenn bij Buijs en Kleintjes. Volgens Buijs volgt de
wetgevendee macht des Konings in koloniale aangelegenheden wel stilzwijgend uit de beperkte bevoegdheid,, welke de Grondwet in de vierde zinsnede aan den wetgever toekent, maar zij wordt niet
genoemd,, allerminst uitgedrukt in het woord opperbestuur.162
Kleintjess vult deze opvatting aan. Uit de omschrijving van de regelgevende bevoegdheden van de
wetgevendee macht in artikel 59 lid 4 Gw 1848 volgen de regelgevende bevoegdheden van de kroon
stilzwijgendd door 'de plaatsing van dit voorschrift in de afdeeling "Van de magt des Konings'" en door
'denn bij den vaststelling van dit artikel bestaanden toestand'.'63
Dee derde opvatting leidt de regelgevende bevoegdheden van de kroon niet af uit de Grondwet, maar
uitt artikel 20 Rr 1854. Deze opvatting is te vinden bij Margadant Volgens hem noemt de Grondwet
vann 1848 alleen de wetgevende macht als regelgever voor de koloniën. 'Geen ander gezag werd daarin
alss koloniaal wetgever aangewezen.'1*4 De kroon en de gouverneur-generaal 'putten hunne legislatieve
bevoegdheidd uit artikel 20 van het regeringsreglement'.165

Margadantss opvatting is aangevallen door De Louter. Een afleiding uitsluitend uit artikel 20 Rr 1854
impliceertt dat de regelgevende bevoegdheden van de Koning voor de koloniën in 1848 waren opgeheven.1666 Daarmee lijkt, zo kan in aanvulling worden opgemerkt, zo'n afleiding te strijden met artikel 72
Gww 1848. Dit artikel, waarover later meer, bepaalt namelijk onder meer dat de Koning bij de Raad van
Statee ter overweging brengt alle algemene maatregelen van inwendig bestuur voor de koloniën. Tijdens
dee totstandkoming van de Grondwet van 1848 heeft de Tweede Kamer gevraagd wat met deze door de
kroonn vastgestelde maatregelen bedoeld wordt167 Het regeringsantwoord luidt dat algemene maatrege-
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lenn van inwendig bestuur zijn
allee Koninklijke besluiten, bevelen en beschikkingen, gegeven of genomen ter uitvoering eener wet, of
behandelendee onderwerpen, niet vatbaar voor wettelijke regeling, voor zoover die besluiten of beschikkingenn bestemd zijn algemeen te werken, of met andere woorden voor zoover ze zijn generaal,
niett speciaal.16*
Algemenee maatregelen van inwendig bestuur bevatten dus regelgeving. Het zijn, om een moderne term
tee gebruiken, algemeen verbindende voorschriften die niet noodzakelijkerwijs op een wet in formele zin
hoevenn te berusten. De koning mag volgens de Grondwet van 1848 ook voor de koloniën dergelijke
regelgevingg vaststellen, en moet dus wel in de Grondwet van 1848 regelgevende bevoegdheden voor de
koloniënn hebben gehouden. Margadants opvatting lijkt onjuist, en is in ieder geval een 'weinig gangbare11 opvatting gebleken.149
Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon voor de koloniën moeten dus uit de Grondwet worden
afgeleid,, meer in het bijzonder uit artikel 59 Gw 1848. De vraag is alleen welke van de twee hierboven
weergegevenn afleidingen uit artikel 59 Gw 1848 te prefereren valt, die van De Louter en Nederburgh of
diee van Buijs en Kleintjes. Een beslissend argument om een van beide te verwerpen lijkt er niet te
zijn.1™ ™
Enerzijdss is het vreemd om na Thorbeckes Aanteekening onder opperbestuur nog steeds het vaststellenn van regelgeving voor de koloniën te willen laten vallen. Anderzijds moet worden bedacht dat tijdens
dee grondwetsherziening van 1848 de betekenis van de term 'opperbestuur' niet of nauwelijks ter sprake
iss gekomen. Hieruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat de grondwetgever van 1848 heeft aangenomen
datt onder 'opperbestuur' ook in de Grondwet van 1848 het maken van regelgeving voor de koloniën
valt.. Een verandering van de betekenis van de term, was waarschijnlijk wel ter sprake gekomen en had
dann tot de nodige discussies aanleiding gegeven.

Natuurlijkk kan een aanname van de grondwetgever niet doorslaggevend zijn voor de afleiding van de
regelgevendee bevoegdheden van de kroon voor de koloniën. Maar die bedoeling, en het feit dat latere
regeringenn onder opperbestuur ook het vaststellen van regelgeving hebben verstaan, maken het wel
mogelijkk een voorkeur uit te spreken voor de opvatting van De Louter en Nederburgh. Meer dan een
lichtee voorkeur kan het echter niet zijn en hoeft het ook niet te zijn. Immers, 'of men nu het wetgevend
gezagg des Konings op het Ie of op het laatste lid van (...) art 59 [Gw 1848] grondde, in elk geval is dat
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gezagg steeds (...) erkend'.171 De vraag welk van beide afleidingen van de regelgevende bevoegdheden
vann de kroon voor de koloniën de juiste is, is praktisch dan ook van weinig belang.

b.2b.2 De vorm van regelgeving door de kroon: amvb of kb
Voorr de behandeling van deze kwestie zijn vooral van belang de artikelen 72 Gw 1848 en 31 Rr 1854.
Voorr zover van belang luidt het grondwetsartikel:
72.. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State (...) alle algemeene maatregelen van
inwendigg bestuur van den Staat en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen, (...).
Dee Koning neemt wijders de gedachten van den Raad van State in over alle zaken van algemeen of
bijzonderr belang, waarin hij zulks noodig oordeelt.
Dee Koning alleen besluit, en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad.
Hett artikel uit het Regeringsreglement luidt voor zover van belang:
31.. De algemeene verordeningen, vastgesteld, (...) door den Koning alleen (Koninklijke besluiten), (...)
wordenn door den Gouverneur-Generaal afgekondigd (...).
Diee afkondiging wordt gerekend geschied te zijn door plaatsing in het Staatsblad van NederlandschIndië.. (...).
Artikell 31 Rr 1854 noemt de door de kroon vastgestelde regelgeving voor de koloniën Koninklijke
besluiten.. Artikel 72 Gw 1848 noemt door de kroon vastgestelde regelgeving voor de koloniën algemenee maatregelen van inwendig bestuur.172 De vraag is hoe beide benamingen zich tot elkaar verhouden.
Volgenss Kleintjes geeft de uitdrukking 'Koninklijke besluiten' in artikel 31 Rr 1854 aanleiding tot
verwarring.. Deze uitdrukking
geldtt zoowel voor de besluiten der kroon, bestemd om algemeen te werken, "algemeene maatregelen
vann bestuur", (...) als voor die besluiten, welke enkel op een bepaald geval zien (bijv. een benoemingsbesluit,, een erkennings- en toelatingsbeslutt als consul van een vreemd land, een besluit houdende
verleeningg van verlof tot het aannemen van een vreemde orde). Met de laatstbenoemde besluiten
hebbenn wij bier [= in artikel 31 Rr 1854] evenwel niet te maken.,73
Volgenss Kleintjes zijn Koninklijke besluiten die algemene verordeningen voor Nederlands-Indië
bevattenn altijd algemene maatregelen van bestuur. Als algemene maatregelen van bestuur worden deze
Koninklijkee besluiten niet alleen in het Staatsblad van Nederlands-Indië geplaatst, - zoals bepaald in
artikell 31 Rr 1854 - maar worden zij op grond van artikel 72 Gw 1848 ook bij de Raad van State ter
overwegingg gebracht. Koninklijke besluiten die alleen op een bepaald geval zien, zijn volgens Kleintjes
well Koninklijke besluiten, maar niet algemene maatregelen van bestuur.174 Dat moet dan, zo kan in
aanvullingg op Kleintjes worden opgemerkt, zelfs zo zijn als over deze Koninklijke besluiten de Raad
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LA. Nederburgh (1923), p. 142.
Vanaf de Grondwet van 1887 wordt niet meer gesproken over algemene maatregelen van inwendig
bestuur,, maar over algemene maatregelen van bestuur. Hierna zal de nieuwere term worden gebruikt.
1733
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 268.
1744
Zie voor vergelijkbare opvattingen J.H. Carpentier Alting (1926), p. 122 en De Louter (1914), p. 178-9.
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vann State wordt gehoord.
Omdatt de Grondwet van 1848 geen formeel amvb-begrip kent, kan worden ingestemd met het
laatste.. Artikel 72 Gw 1848 bepaalt dat de Koning de Raad van State kan horen over alle zaken van
algemeenn of bijzonder belang waarin hij dat nodig oordeelt, dus ook over Koninklijke besluiten voor
Nederlands-Indiëë die op een bepaald geval zien. Hierdoor is het feit dat 'aangaande een koninklijk
besluitt de Raad van State is gehoord, (...) geen bewijs, dat het hier een A.M.v.B. betreft'.175 Op grond
hiervann kan de gedachte worden aangehangen dat Koninklijke besluiten die zien op een bepaald geval
nooitt algemene maatregelen van bestuur zijn. In het verlengde daarvan kan zelfs de gedachte worden
aangehangenn dat algemene maatregelen van bestuur (voor Nederlands-Indië) altijd regelgeving, oftewel
algemenee verordeningen, bevatten. Problematisch is echter Kleintjes' stelling dat Koninklijke besluiten
diee algemene verordeningen voor Nederlands-Indië bevatten altijd algemene maatregelen van bestuur
zijn.. Kleintjes legt hier een norm op die niet afleidbaar is uit het Regeringsreglement van 1854.
Opp grond van artikel 31 Rr 1854, dat de door de kroon vastgestelde regelgeving voor NederlandsIndiè"" Koninklijke besluiten noemt, moet die door de kroon vastgestelde regelgeving voor NederlandsIndiëë staan in een door de Koning getekend en door een minister gecontrasigneerd besluit dat wordt
geplaatstt in het Staatsblad van Nederlands-Indië. Er is geen verplichting om dat besluit een algemene
maatregell van bestuur te noemen en er de Raad van State over te horen. De mogelijkheid daartoe is er
natuurlijkk wel, getuige artikel 72 Gw 1848. Door de Koning vastgestelde regelgeving voor NederlandsIndiëë moet een Koninklijk besluit zijn, en mag een algemene maatregel van bestuur zijn. Noch voor de
geldigheid,, noch voor de status van de regeling maakt het enig verschil uit welke van beide vormen
wordtt gekozen.176

Datt de kroon niet verplicht is om voor Nederlands-Indië te regelen bij algemene maatregel van bestuur,
blijktt ook in de praktijk. In het Staatsblad van Nederlands-Indië staat zowel regelgeving bij Koninklijk
besluitt waarover de Raad van State niet is gehoord, als regelgeving bij algemene maatregel van bestuur.
Well kan men zich afvragen of er in de praktijk een grens is getrokken tussen wat voor Nederlands-Indië
geregeldd is bij algemene maatregel van bestuur en wat voor Nederlands-Indië geregeld is bij Koninklijk
besluit.. Volgens De Neef is er geen duidelijke grens: 'Wetboeken en dergelijke durft men niet te
regelenn bij gewoon Koninklijk Besluit Overigens is er anarchie.'177
Dee term 'anarchie' lijkt echter enigszins overdreven. Voor zover uit een bestudering van zeven

1755
Oud (1967, 1970), deel II, p. 200. Zie ook Kortmann, p. 339-40. Weliswaar gaat de opmerking over het
Nederlandsee staatsrecht, maar ze is ook van toepassing op het staatsrecht voor Nederlands-Indië.
1766
Zie ook De Neef, p. 79-80.
1777
De Neef, p. 44. Met 'wetboeken' doelt De Neef op bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek
vann Strafrecht voor Nederlands-Indië, die zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Wijzigingen in
dezee wetboeken zijn ook steeds vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.
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jaargangenn van het Staatsblad van Nederlands-Indië (op een totaal van meer dan 70 jaargangen voor de
inn dit hoofdstuk behandelde periode) valt af te leiden, lijkt er bij de praktijk van het vaststellen van
regelgevingg voor Nederlands-Indië door de kroon tot op zekere hoogte wel degelijk een systeem te zijn.
Daarbijj moet gebruik worden gemaakt van een door Buijs gemaakt onderscheid tussen regelgeving die
dee burger bindt en regelgeving die dat niet doet.171
Uitzonderingenn daargelaten wordt regelgeving die de burger bindt vastgesteld bij algemene maatregell van bestuur. Voorbeelden van vaststelling bij algemene maatregel van bestuur zijn de wijziging van
artikell 110 van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in NederlandsIndiëë (SNI 1870, nr. 152), de tegengang van de invoer en verspreiding binnen Nederlands-Indië van
gevaarlijkee buitenlandse drukwerken (SNI 1900, nr. 317), wijzigingen en aanvullingen van het Inlands
reglementt (SNI 1910, nr. 578), en de nadere regeling van de porten der brieven en andere stukken,
welkee per zeepost uit Nederlands-Indië, Suriname en Curacao worden gezonden naar Nederland (SNI
1920,, nr. 665). Een uitzondering lijkt de vaststelling bij Koninklijk besluit van het port der brieven,
gedruktee stukken en monsters of stalen van koopwaren, die tussen Nederlandd en Nederlands-Indië over
enn weer in gesloten brievenmalen worden gewisseld (SNI 1870, nr. 1; zie ook SNI 1870, nr. 197).
Daarentegenn wordt regelgeving die de burger niet bindt - het gaat daarbij vooral om regelingen voor
burgerlijkee ambtenaren en voor militairen - soms bij algemene maatregel van bestuur en soms bij
Koninklijkk besluit vastgesteld, zonder dat van een systeem sprake is. Voorbeelden van regeling bij
algemenee maatregel van bestuur zijn een herziening van het reglement op het verlenen van pensioenen
aann Europese burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië (SNI 1900, nr. 56), en de nadere wijziging
vann het reglement voor de hogere krijgsschool (SNI 1910, nr. 445). Voorbeelden van regeling bij
Koninklijkk besluit zijn een wijziging van de bepalingen op het behoud van aanspraak op bevordering
vann de met verlof in Nederland vertoevende officieren van het Nederlands-Indische leger (SNI 1890,
nr.. 118), en de regeling van de toekenning van periodieke traktementsverhogingen (SNI 1910, nr. 183).

b.3b.3 De verhouding wet-amvb en de koloniale regelgeving
Wanneerr wordt gesproken over de verhouding tussen de wet en de algemene maatregel van bestuur gaat
hett 'om een der hoofdbeginselen van ons constitutioneel recht: de aanwijzing van de grens tusschen de
machtt des Konings en die van den algemenen wetgever'.179 Meer in het bijzonder gaat het hier om de
vraagg of de kroon zelfstandige regelgevende bevoegdheden heeft, en zo ja, hoever die bevoegdheden
reiken.. De discussie erover is gevoerd in de negentiende eeuw en is langdurig geweest. De belangrijkste
ijkpuntenn in de discussie zijn de wet van 6 maart 1818 (Stb. 1818, nr. 12), Thorbecke's Bijdrage uit

Ziee Buijs, deel I, p. 336-7 en 348-50.
Buijs,, deel I, p. 327.
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1848,, het Meerenberg-arrest van 13 januari 1879 en de vaststelling van artikel 56 Gw 1887.
Nuu is deze discussie vooral belangrijk geweest voor het Nederlandse staatsrecht, maar hier moet
tochtoch aan twee van bovenstaande ijkpunten kort aandacht worden besteed, omdat zij zijdelings voor het
Nederlands-Indischee recht van belang zijn: Thorbecke's Bijdrage en artikel 56 Gw 1887.

DeDe opvatting van Thorbecke
Inn de Bijdrage besteedt Thorbecke onder meer aandacht aan de verhouding tussen wet en algemene
maatregell van bestuur. Hij stelt daarin voor om in de Grondwet een artikel op te nemen dat luidt: 'Elke
algemeenee maatregel van bestuur rust op eene wet, die er het onderwerp en gebied van bepaalt."80 Het
iss een principe dat zijns inziens ook moet gelden voor het Nederlands-Indische recht Bij zijn besprekingg van de ontwerp-artikelen die het koloniale artikel 59 Gw 1840 moeten vervangen merkt Thorbecke
opdat t
art.. 73 [Gw 1815], thans 72 [Gw 1840] [spreekt] van algemeene maatregelen van bestuur der bezittingenn in andere werelddeelen. Een algemeene maatregel van bestuur toch onderstelt steeds eene wet,
diedie er het gebied van bepaalt.m
Ookk op koloniaal terrein zijn zelfstandige amvb's dus niet mogelijk, zij moeten steeds op een wet
berusten.. Het is een opvatting die logisch voortvloeit uit Thorbecke's opvatting van de taak van de
wetgevendee macht voor de koloniën, die hiervoor uitgebreid is behandeld (zie vooral a.3 van deze
subparagraaf).. Die taak is volgens Thorbecke dezelfde als voor Nederland, en als dus in Nederland
geenn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur mogen voorkomen, mogen die in NederlandsIndiee evenmin voorkomen.
Hiervoorr is wel gebleken dat Thorbecke in later jaren bereid is om voor het overzeese recht water bij
dee wijn te doen. Uit zijn opmerkingen tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854
(ziee opnieuw a 3 van deze subparagraaf) is gebleken dat onderwerpen die nog niet rijp zijn voor
regelingg bij de wet, voorlopig door de kroon geregeld mogen worden. Zodra het onderwerp wel rijp is,
moett de wetgevende macht gaan regelen en is de kroon niet langer bevoegd. Met andere woorden:
volgenss Thorbecke zijn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur in het overzeese recht mogelijk,
maarr slechts als overgangsfiguur. Uiteindelijk moet de situatie ontstaan waarin elke koloniale algemene
maatregell van bestuur is gebaseerd op een wet
Hett is al eerder duidelijk geworden dat Thorbecke's opvatting niet in overeenstemming is met
artikell 59 Gw 1848, en ook niet met de praktijk van regelgeving voor Nederlands-Indië. Op basis van
artikell 59 Gw 1848 zijn zelfstandige algemene maatregelen van bestuur voor Nederlands-Indië altijd

"°° Thorbecke (1848), p. 65.
Thorbecke (1848), p. 21. Mijn cursivering. Voor alle duidelijkheid: de Bijdrage is geschreven voordat de
Grondwett van 1848 is vastgesteld; Thorbecke spreekt daarom nog over de Grondwet van 1840 en over de
ontwerpenn ter vervanging van die Grondwet
1,11

299 9

mogelijk,, en in de praktijk zijn dergelijke algemene maatregelen van bestuur voor Nederlands-Indië
eerderr regel dan uitzondering geweest.

ArtikelArtikel 56 Gw 1887 niet verbindend voor Nederlands-Indië
Dee discussie over de verhouding van de wet tot de algemene maatregel van bestuur in het Nederlandse
rechtt wordt beëindigd met artikel 56 Gw 1887. Dit artikel luidt:
56.. Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestuur vastgesteld.
Bepalingen,, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de
wet. .
Dee wet regelt de op te leggen straffen.
Mett andere woorden: een algemene maatregel van bestuur met daarin bepalingen door straffen te
handhavenn moet altijd rusten op een wet in formele zin, en de op te leggen straffen worden geregeld
doorr de wet. Hoewel kan worden betwijfeld of dit grondwetsartikel voor een nieuw beginsel heeft
gezorgdd in het Nederlandse recht,182 is het in ieder geval zo dat een met artikel 56 Gw 1887 vergelijkbaarr artikel niet voorkomt in de eerdere grondwetten voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Daarmeee staat in de Grondwet een artikel dat, mocht het voor Nederlands-Indië gelden, ingrijpende
gevolgenn heeft voor het open stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor NederlandsIndië.. Zo zou op grond van artikel 56 Gw 1887 kunnen worden beweerd dat een nieuw Wetboek van
strafrechtt voor Europeanen in Nederlands-Indië niet als voorheen vastgesteld kan worden bij algemene
maatregell van bestuur, maar vastgesteld moet worden bij wet in formele zin. Deze bewering is in 1891
gedaann door het Tweede-Kamerlid Levy, naar aanleiding van een toen verschenen ontwerp van een
Wetboekk van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië, dat het Wetboek van strafrecht van 1866
zouu moeten vervangen.1*3
Levy'ss opvatting heeft geen school gemaakt. Een nieuw Wetboek van strafrecht voor NederlandsIndiëë is uiteindelijk in 1915 bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld, zonder bezwaren van de
regering,, de Staten-Generaal of de Raad van State.184 Daar is ook een reden voor. Artikel 2 Gw 1887
bepaaltt namelijk:
2.. De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende, voor zoover niet het tegendeel daaruit
blijkt.. (...).18J
Uitt de bewoordingen van een grondwetsartikel moet dus blijken of het ook voor de koloniën verbindendd is. Hoewel het de vraag is of artikel 2 Gw 1887 een duidelijke maatstaf geeft om voor elk grond-
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Zie Oud (1967,1970), deel II, p. 214-6.
Zie C.C. van Helsdingen (1923), p. 165-9; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 263.
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wetsartikell te bepalen of het wel of niet geldt voor de koloniën,1*6 volgt er in ieder geval uit dat niet alle
grondwetsartikelenn van toepassing hoeven te zijn op Nederlands-Indië. En nu is vrij algemeen aangenomenn dat artikel 56 Gw 1887 niet van toepassing is op Nederlands-Indië."7 Als dit artikel geldt voor
Nederlands-Indië,, dan staat dat gelijk met 'het doodvonnis uitspreken over de verhouding van wet en
Koningg zooals die (...) is geteekend' in artikel 59 Gw 1848 en ongewijzigd is overgenomen in artikel 61
Gww 1887.1**
Alss namelijk, zo kan in aanvulling hierop worden opgemerkt, artikel 56 Gw 1887 zou gelden voor
Nederlands-Indië,, dan had artikel 59 Gw 1848, en daarmee het open stelsel, waarin zelfstandige
algemenee maatregelen van bestuur met daarin maatregelen door straf te handhaven en algemene
maatregelenn van bestuur die de op te leggen straffen regelen geen uitzondering zijn, niet ongewijzigd
kunnenn worden opgenomen in de Grondwet van 1887. Artikel 56 Gw 1887 en artikel 61 Gw 1887
zouden,, als ze beide voor Nederlands-Indië golden, met elkaar in strijd komen. Artikel 56 Gw 1887 kan
daaromm niet verbindend zijn voor de koloniën, zodat het open stelsel van verdeling van regelgevende
bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië ook na 1887 is blijven gelden. De reeds vermelde vaststelling bij
algemenee maatregel van bestuur van het Wetboek van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië
inn 1915 toont dit ten overvloede aan.

b.4b.4 Kanttekeningen bij het open stelsel: de centrale positie van de kroon
Onderstaandee kanttekeningen bij het open stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiëë betreffen de centrale positie van de kroon in dat stelsel ten opzichte van de wetgevendee macht en de gouverneur-generaal. Eerst zal worden gesproken over de kleine rol van de wetgevende
machtt bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië, vervolgens over de positie die de
kroonn inneemt tegenover de gouverneur-generaal en over de centrale positie van de kroon die daaruit
voortvloeit. .

DeDe kleine rol van de wetgevende macht
Hiervoorr is al enkele malen gebleken dat de koloniale artikelen van de Grondwet van 1848, die tot
19222 ongewijzigd zijn gebleven, en het Regeringsreglement van 1854 een vrijwel open stelsel in het
levenn roepen, waarbij in het overgrote deel van de gevallen niet van tevoren vaststaat welke regelgever
welkee onderwerpen zal regelen. In de praktijk is de meeste regelgeving voor Nederlands-Indië gemaakt
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Greup, p. 5-6, Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 2-5 en Van Vollenhoven (1906), p. 10-11 vinden van niet.
Buijs,, deel Hl, p. 5-6 en De Louter (1914), p. 91 vinden van wel.
1877
Zie Greup, p. 78-82; Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 263; De Louter (1914), p. 98; Van Vollenhoven
(1934),, p. 161 en 327. Zie I.A. Nederburgh (1923), p. 140-1 voor een enigszins afwijkende opvatting.
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Greup, p. 78.
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doorr de kroon of door de gouverneur-generaal. De vraag kan opkomen of deze praktijk spontaan is
ontstaann of van begin af aan in de bedoeling heeft gelegen. Kijkend naar de totstandkoming van het
Regeringsreglementt van 18S4 lijkt het laatste waarschijnlijker.

Zoalss bekend zijn aan de vaststelling van het Regeringsreglement van 1854 drie ontwerpen voorafgegaan:: die van oktober 1851, december 1853 en juni 1854. Het derde ontwerp en het Regeringsreglementt gebruiken bijna altijd de term 'algemene verordening', zodat bijna nooit is bepaald welke regelgeverr moet regelen. Dat is in het eerste en het tweede ontwerp anders.
Vann tijd tot tijd wordt ook daar de term 'algemene verordening' gebruikt. Zoals gebleken doet de
regeringg dit omdat het Regeringsreglement 'zo min mogelijk [behoort te] bepalen wat de grondwetgeverr onbepaald heeft willen laten'.189 Uit het gebruik van 'zo min mogelijk' blijkt dat het hier niet om
eenn absolute eis gaat. In de eerste twee ontwerpen wordt dan ook vaak gesproken over regeling niet bij
algemenee verordening, maar over regeling door de Koning (de kroon) of door de gouverneur-generaal.
Hett duidelijkste voorbeeld is ontwerp(n)-artikeI 71, dat voor zover van belang luidt:
71.. Voor zooveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken, alsmede
inn strafzaken, op wetboeken en andere algemeene verordeningen, door den Koning vastgesteld of
goedgekeurd,goedgekeurd, zooveel mogelijk in overeenstemming met die welke in Nederland bestaan. (...).190
Regelgevingg op deze terreinen zal, zo volgt uit dit ontwerp-aitikel, worden vastgesteld door de Koning
off door de gouverneur-generaal onder nadere goedkeuring van de Koning.191
Natuurlijkk sluit ontwerp(n)-artikel 71 niet uit dat in de toekomst de wetgevende macht toch regelgevingg over dit onderwerp kan vaststellen. Artikel 59 lid 4 Gw 1848 maakt zo'n uitsluiting onmogelijk.
Echter,, aldus de memorie van toelichting bij het tweede ontwerp, 'de medewerking der wetgevende
magtt in Nederland, tot het brengen van wijzigingen, of tot het vaststellen van nieuwe wetboeken of
verordeningenn van den hier bedoelden aard, schijnt der Regering toe, niet ligt ooit een behoefte te
zullenn worden'.192 Ten tijde van het eerste en tweede ontwerp vindt de regering kennelijk dat soms van
tevorenn kan worden vastgesteld dat bepaalde behoeftes in de praktijk niet zullen ontstaan. Ook bij
anderee artikelen in de eerste twee ontwerpen die regeling aan de kroon of aan de gouverneur-generaal
overlaten,, gebruikt de regering het argument dat de behoefte aan regeling door de wetgevende macht op
hett terrein van het ontwerp-artikel niet bestaat193
Dee terughoudende opstelling bij hettoekennenvan een rol voor de wetgevende macht is het gevolg
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vann de regeringsopvatting dat er
menigenn zamenloop van omstandigheden [is], waarin eene regeling door de wet aan ernstige bedenkingenn onderhevig zou zijn. Men denke slechts aan de vele maanden, te allen tijde, voor eene zoodanige
regelingg gevorderd; aan de mogelijke verlenging van dien termijn door oorlog of gestremde gemeenschap;; en eindelijk aan de meerdere ongelegenheden en gevaren, alsdan aan eene openbare beraadslagingg over onze overzeesche bezittingen verbonden.194
Eerderr in haar memorie van toelichting bij het tweede ontwerp heeft de regering dan ook al opgemerkt
datt ze als algemene regel heeft aangenomen dat
dee regeling van alle onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn opgenoemd in de artt. 59 en 60 der
Grondwett en in latere wetten, en die niet in een onafscheidbaar verband staan met de wetgeving van
denn moederstaat, in de eerste plaats behoort te worden overgelaten aan Koninklijke besluiten en (...)
ordonnantien.'95 5
Dee regering meent dat in de praktijk de regelgeving voor Nederlands-Indië vooral zal worden vastgesteldd door de kroon en door de gouverneur-generaal. De tussenkomst van de wetgevende macht op
grondd van artikel 59 lid 4 Gw 1848 is 'te beschouwen (...) als de uitzondering op den gestelden algemeenenn regel'.196
Tegenn ontwerp(II>artikel 71 en de eraan ten grondslag liggende veronderstelling over de rol voor de
wetgevendee macht in de praktijk komen protesten uit de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer vindt
datt uit ontwerp(II>artikel 71 een uitsluiting volgt van de wetgevende macht. Hoewel daarvan volgens
dee regering geen sprake is, besluit ze, mede op aanraden van Tweede-Kamerleden, in het derde ontwerp
ruimm gebruik te maken 'van de uitdrukking: algemeene verordening, opdat het reglement voor 's hands
onbeslistt late, of de regeling zal zijn vervat in eene wet, een Koninklijk besluit, of eene (...) ordonnantie'.tie'.197197 Zo bepaalt ontwerp(in)-artikel 78, dat ontwerp(II>artikel 71 vervangt, nu:
78.. Voor zooveel de Europeanen betreft, berust de regtspraak in burgerlijke en handelszaken, alsmede
inn strafzaken, op algemeene verordeningen, zooveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland
bestaandee wetten. (...).19>
Datt met de andere terminologie ook de regeringsopvatting over de rol van de wetgevende macht bij het
vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië is veranderd, lijkt onwaarschijnlijk. De praktijk is in
iederr geval geweest dat 'wetboeken' voor Nederlands-Indië door de kroon zijn vastgesteld, zoals is
geblekenn bij de weergave van de vaststelling in 1866 van het Wetboek van strafrecht voor Europeanen.
Enigszinss gechargeerd kan worden gezegd dat de 'algemene verordening'-terminologie in het derde
ontwerpp en in het Regeringsreglement van 1854 een in het tweede ontwerp-regeringsreglement voorge-

"** Keuchenius, deel II, p. 211.
"»» Keuchenius, deel II, p. 184.
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Keuchenius, deel II, p. 184.
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Keuchenius, deel II, p. 481.
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Keuchenius, deel I, p. 97. Ontwerp(III)-artikel 78 wordt ongewijzigd in het Regeringsreglement opgenomenn als artikel 75 Rr 1854.
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stanee praktijk van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië verhult, maar niet
wijzigt.. Wel moet worden benadrukt dat die praktijk aan de principiële openheid van het stelsel niet
afdoet.. Ook moet worden benadrukt dat de Staten-Generaal door de politieke ministeriële verantwoordelijkheidd de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op regelgeving afkomstig van de kroon en van
dee gouverneur-generaal.199

DeDe ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal
Uitt het voorgaande is vooral gebleken dat de wetgevende macht weinig regelgeving voor NederlandsIndiëë heeft vastgesteld, en dat de regering dit van begin af aan heeft voorzien en zelfs beoogd. Daarmee
iss echter nog niet direct duidelijk dat de kroon een centrale rol speelt bij het vaststellen van regelgeving
voorr Nederlands-Indië. Hierboven zijn de kroon én de gouverneur-generaal afgezet tegen de wetgevendee macht, zodat gesteld kan worden dat die twee regelgevers een centrale positie innemen bij het
vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië. Nu is dat kwantitatief zeker zo. Alleen op basis van
kwantiteitt zou zelfs verdedigd kunnen worden dat de gouverneur-generaal de centrale positie inneemt:
hijj stelt de grootste hoeveelheid regelgeving vast.
Datt deze stelling echter niet goed verdedigbaar is, is bij de behandeling van het stelsel in hoofdlijnenn al duidelijk geworden. Daar is gewezen op de bevelen van de kroon, waarmee deze een zeer grote
invloedd kan uitoefenen op de regelgevende activiteiten van de gouverneur-generaal. In aanvulling
daarop,, en dat is voor deze paragraaf vooral van belang, kan worden gewezen op enkele opmerkingen
vann de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 en op enkele artikelen
uitt de Instructie voor de gouverneur-generaal uit 1855. Deze opmerkingen en artikelen betreffen de
taakverdelingg tussen de kroon en de gouverneur-generaal bij de vaststelling van regelgeving voor
Nederlands-Indiëë voor zover die vaststelling niet in het Regeringsreglement aan een van beide regelgeverss is voorbehouden.

Dee regeringsopmerkingen zijn gemaakt in reactie op opmerkingen door Tweede-Kamerleden in het
voorlopigg verslag over het tweede ontwerp. Kamerleden die het belang benadrukten van bestendigheid
inn regelgeving voor de koloniën hadden gesteld dat
dee veelvuldige inmenging van het opperbestuur [= de kroon] in het moederland in zaken van koloniale
wetgevingg een noodzakelijk behoedmiddel is tegen de veranderingszucht, aan koloniale besturen
bijzonderr eigen (...). Die veranderingszucht heeft bepaalde oorzaken. Gewoonlijk treedt om de vijf
jarenn een ander Landvoogd op. Zijn zijne inzigten verschillend van die zijner voorgangers, dan zal hij
niett verzuimen datgene wat zij tot stand bragten te wijzigen of op zijde te stellen. (...) Zo zijn bijv. van
18188 tot 1825 gansene stelsels, na rijp beraad aangenomen, eigenmagtig op zijde geschoven door
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Zie hierover paragraaf 4.2.3.2.

degenenn die ze hadden moeten in stand houden.'
Regelgevingg voor de koloniën mag niet afhankelijk zijn van de grillen van voor vijfjaar benoemde
gouverneurs-generaal.. Het opperbestuur in Nederland moet een sterke greep houden op regelgeving
voorr Nederlands-Indië, bijvoorbeeld door die zelf vast te stellen.
Dee vraag kan opkomen of 'veranderingszucht' niet ook kan bestaan bij de opeenvolgende ministers
vann koloniön, maar kennelijk menen de Kamerleden van niet. Hoe dit ook zij, blijkens haar memorie
vann antwoord stemt de regering in met de Kamerleden. Zoals al weergegeven, werd in het tweede
ontwerpp een veelheid van onderwerpen ofwel aan de kroon ofwel aan de gouverneur-generaal ter
regelingg opgedragen. De regering geeft nu hiervoor een reden. Met het herhaaldelijk aanwijzen van de
regelendee macht in het (eerste en) tweede ontwerp wilde de regering voorkomen
datt de Gouverneur-Generaal zich de bevoegdheid toeschrijve om elke regeling, niet uitdrukkelijk aan
dee wetgevenderaagtin het moederland opgedragen, van het koloniaal bestuur te doen uitgaan. Die
onbepaaldee bevoegdheid zou de koloniale inrigtingen prijs geven aan de gevaren der veranderlijkheid.
Daaromm (...) droeg dat ontwerp de regeling aan den Koning op telkens wanneer sprake was van een
onderwerp,, hetwelk bestendigheid van beginselen vordert.201
Hiermeee brengt de regering in het tweede ontwerp een taakverdeling aan tussen de kroon en de
gouverneur-generaall bij het vaststellen van regelgeving. De kroon maakt in ieder geval die regelgeving
diee langere tijd min of meer ongewijzigd moet meegaan, terwijl de gouverneur-generaal alleen regelgevingg vaststelt waarbij dat niet het geval is.202 De regering lijkt hier een hiërarchie in te voeren, waarbij
belangrijkee regelgeving wordt vastgesteld door de kroon, en minder belangrijke regelgeving door de
gouverneur-generaal.. Ontwerp(n>artikel 71 toont dit: 'wetboeken' voor Nederlands-Indië worden door
dee kroon vastgesteld of bekrachtigd, en niet door de gouverneur-generaal op eigen initiatief vastgesteld.
Nuu is de regering, in reactie op opmerkingen uit de Tweede Kamer over een mogelijke uitsluiting
vann de wetgevende macht bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië, bijna overal in het
derdee ontwerp-regeringsreglement de term 'algemene verordening' gaan gebruiken. Vrees dat de
gouverneur-generaall nu regelgeving naar zich toe zal trekken over onderwerpen die bestendigheid van
beginselenn vorderen, heeft de regering niet Haar doel, 'het beschermen der koloniale inrigtingen tegen
veranderingszucht',2033 kan worden bereikt met ontwerp(in>-aitikel 22. Dit artikel, als artikel 20 Rr 1854
ongewijzigdd opgenomen in het Regeringsreglement, bepaalt dat de gouverneur-generaal regelgeving
vaststeltt met inachtneming van de bevelen van de kroon. Ook bepaalt het dat de regeling van onderwer-
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Keuchenius, deel II, p. 372. De vrees voor een tweede Van der Capellen zit er kennelijk diep in. 'Landvoogd'' is een andere term voor gouverneur-generaal.
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Keuchenius, deel II, p. 481.
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Daarbij moet worden bedacht dat de gouverneur-generaal ook die regelgeving niet naar eigen goeddunken
maakt,, maar rekening moet houden met de bevelen van de kroon. Dit maakt de positie van de kroon nog centraler,, zoals hierna zal blijken.
2033
Keuchenius, deel II, p. 481.
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penn aan de kroon kan worden voorbehouden. Dit laatste gebeurt in de Instructie voor de gouverneurgeneraall uit 1855, een 'verzameling van bevelen [van de kroon], gemakshalve in één stuk geordend'.204

Dee Instructie is in 1855 bij Koninklijk besluit vastgesteld, is verschillende malen gewijzigd, heeft
gegoldenn tot 1926, en is niet gepubliceerd in het Nederlands Staatsblad of het Staatsblad van
Nederlands-Indië.. Ondanks verzoeken uit de Staten-Generaal om de Instructie openbaar te maken, is ze,
enkelee artikelen daargelaten, tot 1938 geheim gebleven.205
Watt betreft het voorbehouden van de regeling van bepaalde onderwerpen aan de kroon zijn vooral
dee artikelen 10 en 72 Igg 1855 van belang. Artikel 10 Igg 1855 luidt, voor zover van belang:
10.. Onverminderd de bevoegdheid, den Gouverneur-Generaal bij de artikelen 21,22,23,24 en 43 van
hett Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indië verleend, behoudt de Koning zich
dee regeling voor van alle onderwerpen, waaromtrent bij het Reglement op het beleid der Regering van
Nederlandsch-Indië,, bij deze instructie of bij andere algemeene of bijzondere verordeningen of
voorschriftenn niet het tegendeel is bepaald. (.-).206
Dee kroon behoudt zich met andere woorden ten opzichte van de gouverneur-generaal de regeling voor
vann alle onderwerpen die de wetgever niet uitdrukkelijk aan zichzelf heeft gehouden of aan de
gouverneur-generaall heeft toegekend, en die de kroon niet uitdrukkelijk aan de gouverneur-generaal
heeftt toegekend. Over de precieze betekenis van het artikel valt te twisten. Het zou kunnen inhouden
datt de kroon al deze 'niet-gereserveerde' onderwerpen regelt, met uitsluiting van de gouverneurgeneraal.207 7
Alduss geïnterpreteerd is artikel 10 Igg 1855 een vérgaande inperking van de regelgevende bevoegdhedenn van de gouverneur-generaal, die zeer onpraktisch lijkt. De kroon zou ook niet aan de gouverneurgeneraall toegekende onderwerpen moeten regelen die van ondergeschikt belang zijn, of die zozeer
betrekkingg hebben op specifiek Nederlands-Indische situaties dat ze beter ter plekke geregeld kunnen
worden.. In correspondentie tussen de minister van koloniën en de gouverneur-generaal komt daarom
eenn andere interpretatie op. Zo stelt minister van koloniën Mijer in 1856 dat het artikel
alleenn doelt op de algemeene Verordeningen, waarvan in het Regeeringsreglement sprake is, en de
Koningg zich deze heeft voorbehouden te regelen, indien het tegendeel niet uitdrukkelijk is bepaald, en
datt de G.G. van Nederlandsch-Indië mitsdien ingevolge art. 10 zijner Instructie (hetwelk strekken
moett ter verduidelijking van art. 20 R.R. (...)) bevoegd is tot vaststelling zonder machtiging of goed2044

Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 179.
Zie Krone, p. 40-6. Zie Kiers, p. 200-27 voor de tekst van de Instructie van 1855 en voor de wijzigingen
diee tussen 1858 en 1874 in de Instructie zijn aangebracht.
2066
De bevoegdheid, de gouverneur-generaal verleend in de artikelen 21-24 en 43 Rr 1854, is de buitengewonee regelingsbevoegdheid van de gouverneur-generaal in geval van dringende omstandigheden (21-24 Rr 1854) en
vann oorlog of opstand (43 Rr 1854). Deze bevoegdheid zat niet worden behandeld.
2077
Zie Krone, p. 42. Voor alle duidelijkheid: blijkt de behoefte te bestaan aan regeling bij wet, dan sluit
artikell 10 Igg 1855 de wetgevende macht natuurlijk niet uit. Het artikel betreft de verdeling van regelgevende
bevoegdhedenn tussen de kroon en de gouverneur-generaal, en heeft vanzelfsprekend geen voorrang boven artikel
599 lid 4 Gw 1848.
2055
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keuringg des Konings, van die algemeene verordeningen, waarvan in het R.R. geen sprake is, en
waarvann zich de Koning de vaststelling niet heeft voorbehouden.201
Wordtt met deze opmerking de gouverneur-generaal wat meer ruimte gelaten bij het vaststellen van
regelgevingg voor Nederlands-Indie, een mededeling uit 1863 gaat nog iets verder. Uit die mededeling
blijktt dat minister van koloniën Fransen van de Putte zich verenigt met de verklaring uit 1856, maar dat
hijj artikel 10 Igg 1855 niet wil toepassen in die zin,
datt alle door het Regeeringsreglement verlangde algemeene verordeningen moeten worden vastgesteld
bijj Koninklijk besluit. Hij ziet daarin slechts een bevel aan den Gouverneur-Generaal om de bedoelde
onderwerpenn niet eigenmachtig vast te stellen, m.&w. een bevel om zich te onthouden van de regeling
dierr onderwerpen buiten overleg met het Opperbestuur. Op de vraag evenwel of die algemeene
verordeningenn zullen worden vastgesteld bij (...) ordonnantie, bij Kon. besl. of zelfs bij de wet, met
toepassingg van artikel 59, laatste lid der Grondwet, loopt art. 10 der Instructie niet vooruit. De redactie
vann het artikel zou wel eenige verduidelijking vorderen.209
Hiermeee lijkt artikel 10 Igg 1855 vooral een opdracht aan de gouverneur-generaal te zijn om als hij wil
gaann regelen dat te doen in overleg met de kroon, en met inachtneming van de bevelen van de kroon.
Well kunnen dat overleg en die bevelen alsnog leiden tot reservering voor de kroon van het vaststellen
vann regelgeving over bepaalde onderwerpen. Het artikel valt daarmee vooral onder de problematiek van
dee bevelen van de kroon, waarover hierna meer.
Artikell 72 Igg 1855 bevat wel een duidelijk voorbehoud over de regeling van bepaalde onderwerpen.. Voor zover van belang luidt dit artikel:
72.. De algemeene verordeningen, bedoeld in het vijfde hoofdstuk van het Reglement op het beleid der
Regeringg van Nederlandsch-Indie, worden door den Koning vastgesteld. (...).
Onderr de algemene verordeningen van het vijfde hoofdstuk van het Regeringsreglement vallen onder
meerr de 'wetboeken' van artikel 75 Rr 1854 over burgerlijk recht, handels- en strafrecht voor de
Europeanenn in Nederlands-Indtè. Al deze algemene verordeningen worden door de Koning vastgesteld,
niett door de gouverneur-generaal. De eerder aangegeven praktijk van vaststelling van deze 'wetboeken'
doorr de kroon vloeit dus voort uit artikel 72 Igg 1855. Van Helsdingen, die artikel 72 Igg 1855 overigenss niet kende, heeft gelijk als hij stelt dat
dee Koning zich de regeling van het burgerlijk recht (en ook het strafrecht (...)) heeft voorbehouden,
zoodatt de G.G. zich krachtens de grensregeling van art. 20 R.R. van een betreden van dat terrein had
tee onthouden.210
All met al bevestigen de artikelen 10 Igg 1855 en vooral 72 Igg 1855 de taakverdeling tussen de kroon
enn de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indie, zoals de regering
zichh die voorstelde ten tijde van het tweede ontwerp-regeringsreglement: de kroon maakt de regelge-

Instructiee van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, p. VI.
Instructiee van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, p. VI-VII.
C.C.. van Helsdingen (1923), p. 170.
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vingg die langere tijd min of meer ongewijzigd moet meegaan. Ook is hiermee een hiërarchie ingevoerd,
waarbijj belangrijke regelgeving wordt vastgesteld door de kroon, minder belangrijke regelgeving door
dee gouverneur-generaal.

Hett is de vraag in hoeverre beide bovengenoemde Instructie-artikelen in strijd zijn met de koloniale
grondwetsartikelenn en met het Regeringsreglement, die uitgaan van een open stelsel. De contemporaine
schrijverss die zich over deze kwestie uitlaten, en omdat de Instructie geheim was zijn er dat niet veel,
vindenn dat er geen strijd is. Weliswaar vormt volgens Krone artikel 10 Igg 1855 - dat bekend was, zij
hett niet in zijn precieze bewoordingen - 'een hinderpaal voor een geleidelijke en intensieve ontwikkelingg van wetgeving in onze overzeesche gebieden, maar is [het] niet in strijd met wet en grondwet'.2"
Vann Helsdingen vindt dat artikel 10 Igg 1855 een 'gezonde ontwikkeling van de regelende werkzaamheidd van de G.G. (...) onmogelijk' maakt en dat de Koning door deze bepaling 'het overwicht [behoudt]
inn de wetgeving voor N.I., zoodat hij ook na het R.R. van 1854 moet worden beschouwd als de voornaamstee wetgever van N.I.'.212 Over strijd met wet en Grondwet rept hij niet.
Mett de conclusie van beide schrijvers kan worden ingestemd. Mogelijk strijden de artikelen uit de
Instructiee met de geest van de Grondwet en het Regeringsreglement. Er is echter niets dat de kroon
verbiedtt om de aan hem ondergeschikte gouverneur-generaal de regeling van bepaalde onderwerpen te
ontzeggen.. Tenslotte zijn de artikelen uit de Instructie alleen van toepassing op de relatie tussen de
kroonn en de gouverneur-generaal en is het altijd mogelijk dat de wetgever ingrijpt en bepaalde onderwerpenn zelf gaat regelen of ter regeling aan de gouverneur-generaal opdraagt. Wel tonen de artikelen
duidelijkk dat de kroon in de praktijk de belangrijkste regelgever voor Nederlands-Indiê* is: hij stelt
regelgevingg vast voor veel van de voornaamste onderwerpen en kan voor de overige onderwerpen
bevelenn geven aan de gouverneur-generaal.

Tochh is hiermee niet het hele verhaal verteld. Weliswaar maakt de kroon de belangrijkste regelgeving enn kan hij zoals eerder opgemerkt de gouverneur-generaal bevelen geven - op grond van het parlementairee stelsel (de politieke ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel) kunnen de StatenGeneraall al deze activiteiten van de kroon controleren. De controlerende functie van de Staten-Generaal
perktt de bewegingsruimte van de kroon bij het vaststellen van regelgeving en het geven van bevelen
natuurlijkk in. Van misschien nog groter belang is echter, dat de controlerende functie van de StatenGeneraall ook de bewegingsvrijheid van de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelgeving (en
bijj het besturen) inperkt. Deze kwestie zal aan de orde komen bij de behandeling van de verhouding
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Krone, p. 13; zie ook p. 45.
C.C. van Helsdingen (1919), p. 497.

tussenn de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal.

c.c. De regelgevende bevoegdheden van de gouverneur-generaal in het open stelsel
Hieronderr zal worden onderzocht of opdrachten in hett Regeringsreglement aan de gouverneur-generaal
tott regeling van bepaalde onderwerpen de kroon uitsluiten van het vaststellen van regelgeving over die
onderwerpen.. Ook zal worden gekeken naar de verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad
vann Nederlands-Indië.

c.c. 1 Opdrachten in het Regeringsreglement aan de gouverneur-generaal tot regeling
Zoalss reeds gebleken bevat het Regeringsreglement van 1854 artikelen waarin de gouverneur-generaal
wordtt opgedragen bepaalde onderwerpen bij ordonnantie te regelen. Een dergelijk artikel is bijvoorbeeldd artikel 57 Rr 1854. Dit artikel luidt:
57.. In elk gewest worden de aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verpligt
zijn,, de gevallen, waarin, en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen worden gevorderd, door den
Gouverneur-Generaall geregeld (...).21ï
Overr het algemeen wordt aangenomen dat als het Regeringsreglement de regeling van een bepaald
onderwerpp opdraagt aan de gouverneur-generaal, de kroon dit onderwerp niet meer mag regelen. Er zijn
echterr schrijvers die menen dat de kroon ondanks de opdracht in het Regeringsreglement nog steeds
magg regelen. De voornaamste vertegenwoordiger van het eerste standpunt is Kleintjes, de voornaamste
vertegenwoordigerr van het tweede standpunt is Nederburgh. Hieronder zal worden aangegeven welke
argumentenn zijn aangedragen voor beide standpunten en welk standpunt de voorkeur verdient.

Dee discussie over welk van beide standpunten de juiste is, begint voorzichtig in 1903. In dat jaar
verklaartt Nederburgh dat hij met Kleintjes' theorie over de verhouding van de gouverneur-generaal tot
dee kroon 'niet geheel kan instemmen'.214 Tot een werkelijke discussie, waarbij ook anderen betrokken
raken,, zal het pas in de jaren twintig komen, na het verschijnen van een aantal werken van Nederburgh
overr het staatsrecht voor Nederlands-Indië, waar ook deze kwestie aan de orde komt.2"
Kleintjess meent dat waar de wet de gouverneur-generaal een regelgevende bevoegdheid voor een
bepaaldd onderwerp toekent, de kroon dit onderwerp niet langer zelf mag regelen. In artikel 59 Gw 1848
staatt namelijk niet:
uu

allealle onderwerpen, niet door de wet geregeld of aan zich voorbehouden, mogen door den koning
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Zie voor meer opdrachten aan de gouverneur-generaal de artikelen 68c, 71 en 145 Rr 1854.
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geregeldd worden en geen dier onderwerpen mag hem worden ontzegd". Dat woordje "alle" is niet uit
hett grondwetsartikel te halen.2'6
Dee regelgevende bevoegdheden van de kroon strekken zich volgens Kleintjes slechts uit
tott die onderwerpen, welke niet door een hooger gezag, d.i. de wetgevende macht, zijn geregeld of
krachtenss grondwet of wet moeten worden geregeld of waarvan de regeling door de wetgevende
machtmacht niet aan een ander gezag (den gouv.-generaal) is opgedragen.
Dee wetgevende macht kan dus de gouverneur-generaal voor specifieke onderwerpen exclusieve
regelgevendee bevoegdheden ten opzichte van de kroon toekennen; artikel 57 Rr 1854 is daarvan een
voorbeeld. .
Nederburghh meent daarentegen dat waar de wet de gouverneur-generaal een regelgevende bevoegdheidd voor een bepaald onderwerp toekent, de kroon dit onderwerp nog steeds zelf mag regelen. Artikel
577 Rr 1854 sluit de kroon dus niet uit van het maken van regelgeving over persoonlijke diensten.218 De
grondwetgeverr heeft in artikel 59 Gw 1848 namelijk bepaald dat er slechts twee regelgevende organen
voorr Nederlands-Indië zijn, de wetgevende macht en de kroon, en dat van die twee de kroon de normale
regelgeverr is. Hij regelt, tenzij de wetgevende macht 'reeds had geregeld, of volgens de Grondwet
moestt regelen'.219
Daardoorr kan de gewone wetgever, die 'de bepalingen der Grondwet (...) noch wijzigen, noch
aanvullen,, noch buiten werking stellen [kan]',220 de gouverneur-generaal geen zelfstandige regelgevendee bevoegdheden toekennen en kan de gouverneur-generaal alleen als gedelegeerde van de kroon
regelgevingg vaststellen voor Nederlands-Indië. Dat laatste betekent dat de kroon, zodra hij daartoe de
noodzaakk voelt, alles mag regelen wat door de gouverneur-generaal wordt geregeld. Delegeren betekent
volgenss Nederburgh namelijk dat de delegans (de kroon) verantwoordelijk blijft voor de daden van de
delegatariss (de gouverneur-generaal), en 'die daden bestieren kan en bevoegd blijft zoo noodig zelf
datgenee te doen, waartoe hij aan zijn vertegenwoordiger mede de macht verleende'.221 Nederburghs
opvattingg wordt wel de delegatieleer genoemd.

Hett meningsverschil tussen Kleintjes en Nederburgh komt neer op de vraag of de gouverneur-generaal
tenn opzichte van de kroon tussen 1854 en 1927 zelfstandige regelgevende bevoegdheden heeft, en in
hett verlengde daarvan op de vraag of de gewone wet, in casu het Regeringsreglement van 1854, een
2.66

Kleintjes (1923-1924), deel 1, p. 268.
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nemenn van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.
2.77

310 0

derdee wetgever voor Nederlands-Indie" mocht aanwijzen nu de Grondwet van 1848 dat niet had gedaan.
Dee vraag kan opkomen wie van beiden gelijk heeft Een eenduidig antwoord op deze vraag kan niet
wordenn gegeven. Wel zijn veel meer staatsrechtsgeleerden het eens met Kleintjes dan met Nederburgh.
Inn de periode vóór 1920, waarin het onderwerp minder vaak aan de orde komt, zijn De Louter en De
Neeff het eens met Kleintjes, en is Vergouwen het eens met Nederburgh.222 Na 1920 is het beeld veel
gunstigerr voor Kleintjes' mening. Krone, J.H. Carpentier Airing, Logemann, Van Vollenhoven,
Wytema,, Vlak, Westra: al deze schrijvers zijn het oneens met Nederburgh.223
Tegenn Nederburgh worden verschillende argumenten aangedragen. Carpentier Alting doet weinig
moeite,, hij merkt slechts op dat Nederburghs opvatting een herleving is van 'staatsrechtelijke beschouwingen,, die meerendeels al geruimen tijd tot het verleden behoren' en 'een niet aan de wet ontleende
constructie'' is.224 Van Vollenhoven, die zich met de discussie maar zijdelings bemoeit, vindt dat het
Nederburghss leer aan werkelijkheidszin ontbreekt omdat ze de gouverneur-generaal maakt tot niet meer
dann een 'belichaming des konings overzee'.223
Bijj andere schrijvers zijn drie argumenten te vinden:
1)) een beroep op de Indische Regeringsreglementen van vóór 1854 die de gouverneur-generaal bepaaldee regelgevende bevoegdheden toekennen;
2)) een beroep op artikel 48 van het Regeringsreglement van Suriname en artikel 48 van het Regeringsreglementt van Curacao, waarin aan respectievelijk de gouverneur van Suriname en de gouverneur
vann Curacao - vergelijkbaar met de gouverneur-generaal in Nederlands-Indiê" - zelfstandige regelgevendee bevoegdheden worden toegekend;
3)) een beroep op andere grondwetsartikelen.226
Nuu is gebleken dat Nederburghs theorie steunt op een bepaalde uitlegging van het koloniale grondwetsartikell 59 Gw 1848. Om zijn theorie te weerleggen moet daarom in de eerste plaats die uitlegging
wordenn weerlegd. De eerste twee argumenten doen dat niet Omdat Nederburgh deze argumenten
bovendienn vrij overtuigend heeft kunnen weerleggen, zullen ze hier niet behandeld worden.227
Anderss ligt het met het derde argument, dat in rudimentaire vorm in Kleintjes' recensie van Neder2222

Zie De Louter (1914), p. 177, De Neef; p. 21, en Vergouwen, p. 123.
Zie Krone, p. 8-19; J.H. Carpentier Alting (1924), p. 546-8; Logemann (1928), p. 252-3; Van Vollenhoven
(1934),, p. 236-7; Wytema, p. 59; Vlak, p. 10-9; Westra (1934), p. 64-5, 68. Vlak, p. 10 noemt Nederburghs
delegatieleerr dan ook 'een leer, die (...) geen aanhang heeft gevonden'.
2244
LH. Carpentier Alting (1924), p. 546 en 548.
2255
Van Vollenhoven (1934), p. 232.
2266
Zie voor het eerste argument Krone, p. 11-2 en De Neef; p. 14-5; voor het tweede argument Kleintjes
(1925),, p. 147, Krone, p. 15-7 en De Neef; p. 15-9; voor het derde argument Kleintjes (1925), p. 148, Logemann
(1928),, p. 252-3, Vlak, p. 13 en Westra (1934), p. 64-5.
2277
Zie IA. Nederburgh (1923), p. 144-5 voor een weerlegging van het eerste argument. Zie I.A. Nederburgh
(1927),, p. 28-31, Logemann (1928), p. 250-1 en Vergouwen, p. 128-30 voor weerleggingen van het tweede
argument t
2233
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burghss werk uit 1923, uitgebreider bij Logemann, en in navolging van die laatste bij Vlak en Westra is
tee vinden. Het luidt in de bewoordingen van Logemann als volgt.228 Artikel 55 Gw 1848 bepaalt dat de
kroonn het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen heeft, artikel 58 Gw 1848 bepaalt dat de kroon
hett oppergezag heeft over zee- en landmacht. Deze formuleringen zijn vergelijkbaar met die van artikel
599 Gw 1848 volgens welke de kroon het opperbestuur over de koloniën heeft. Nu acht men 'in Nederlandd het opperbestuur der buitenlandsche betrekkingen of het oppergezag over land- en zeemacht ter
degee voor regeling en inperking door de wet vatbaar'. Waarom zou juist ten aanzien van de koloniën
regelingg en inperking van het opperbestuur door de wet niet zijn toegestaan? De Grondwet zegt ook dat
dee wet kan regelen naar behoefte, 'en zou de wetgever dan, in of buiten het regeeringsreglement,
daarbijj niet, als voor nederlandsche verhoudingen, 's konings bevoegdheden mogen regelen?'229
Hett feit dat dit argument in de vorm van een aantal vragen wordt ontvouwd, toont al dat Logemann
hett niet beschouwt als doorslaggevend. Nederburghs positie blijft verdedigbaar omdat niet kan worden
bewezenn dat inperking bij wet van het opperbestuur van de kroon op het terrein van de koloniën is
toegestaann omdat inperking van het opperbestuur van de kroon op andere terreinen ook is toegestaan.
Well maakt het argument Nederburghs interpretatie van artikel 59 Gw 1848 minder waarschijnlijk, en
datt is het beste wat in deze qua bewijsvoering te bereiken valt. Niet voor niets stelt Vlak, die het
argumentt overneemt, dat Nederburghs delegatieleer nogg steeds 'juridisch verdedigbaar' is.230
Hett antwoord op de vraag naar het gelijk moet daarom luiden, dat Kleintjes' opvatting over de
onderlingee verhouding van de kroon en de gouverneur-generaal als regelgevers voor Nederlands-Indië
waarschijnlijkerr is dan Nederburghs opvatting en daarom eerder juist lijkt. In die richting wijzen het
grondwettelijkk argument en het feit dat Nederburghs delegatieleer nauwelijks aanhangers heeft gevonden. .

AlAl met al lijkt de gouverneur-generaal in het Regeringsreglement dus op bepaalde terreinen zelfstandige
regelgevendee bevoegdheden toegekend te hebben gekregen. De waarde van deze toekenning moet niet
tee hoog worden ingeschat. Zo voert Logemann het meningsverschil tussen Kleintjes en Nederburgh
terugg tot één praktisch punt, namelijk 'de vraag of de Kroon, vóór 1922 (1927), heerendiensten (...) bij
algemeenenn maatregel [Koninklijk besluit] mocht regelen, al sprak het regeeringsreglement van een
ordonnantie'.2311 Dit praktische punt nu is Logemann 'eigenlijk geen pijp tabak waard', hij ziet namelijk
'geenn verschil in functie (...) tusschen een Koninklijke verordening en eene ordonnantie, onder Konink-

Ziee Kleintjes (1925), p. 148, Logemann (1928), p. 252-3, Vlak, p. 12-4 en Westra (1934), p. 64-5.
Logemannn (1928), p. 252.
Vlak,, p. 10.
Logemannn (1928), p. 255. 'Heerendiensten' verwijst naar artikel 57 Rr 1854.
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lijkee inmenging tot stand gekomen'.232 Ook als de gouverneur-generaal zelfstandige regelgevende
bevoegdhedenn heeft, dan nog kan de kroon daar een doorslaggevende invloed op uitoefenen, omdat
artikell 20 Rr 1854 bepaalt dat de gouverneur-generaal bij het maken van regelgeving de bevelen van de
kroonn in acht moet nemen. Zelfs als Kleintjes' leer klopt, heeft de gouverneur-generaal weinig vrijheid
inn zijn zelfstandige regelgevende bevoegdheden.

c.2c.2 De verhouding tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-lndië
Inn het onderstaande zullen detotstandkomingvan de artikelen 29 en 30 Rr 1854, die de verhouding
betreffenn tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-lndië, en staatsrechtelijke discussiess over artikel 30 Rr 1854 worden behandeld.

TotstandkomingTotstandkoming van de artikelen 29 en 30 Rr 1854
All voor de totstandkoming van de Grondwet van 1848, maar vooral daarna, als duidelijk is dat er
binnenn afzienbare tijd een nieuw Regeringsreglement voor Nederlands-lndië moet komen, worden
verschillendee ontwerpen van een nieuw regeringsreglement gemaakt.
Enkelee daarvan zijn afkomstig van de hoogste ambtenaren in Nederlands-lndië. In februari 1848
stuurtt gouverneur-generaal Rochussen een ontwerp van een nieuw regeringsreglement naar Nederland.
Hett kabinet De Kempenaer-Donker Curtius wil in februari 1849, als de grondwetsherziening is voltooid,, advies van de Raad van Nederlands-lndië over dit ontwerp, in de mening dat het meer in overeenstemmingg moet worden gebracht met de inhoud en de strekking van de Grondwet van 1848. In
oktoberr 1849 besluit de Raad om in plaats van het ontwerp-Rochussen een nieuw ontwerp te maken
waarbijj de Grondwet van 1848 als leidraad dient Bij het maken van dat ontwerp laat de Raad zich in
belangrijkee mate leiden door de nota's van een van zijn leden, Cornets de Groot van Kraaijenburg. De
Raadd voltooit het ontwerp in juni 1850, waarna Rochussen het ontwerp in september 1850 naar
Nederlandd stuurt Minister van koloniën Pahud maakt van dit ontwerp geen gebruik, maar dient in
oktoberr 1851 bij de Tweede Kamer een eigen ontwerp in.233
Dee ontwerpen van de gouverneur-generaal en van de Raad van Nederlands-lndië zijn niet de enige
ontwerpenn van een nieuw regeringsreglement die in de periode tot oktober 1851 worden gemaakt. Zo
zijnn er ontwerpen van Van Vliet uit 1848, Van Vloten uit 1849 en Van Swieten uit 1850. De laatste
tweee ontwerpen worden kritisch besproken door Van Vliet in 1850 en door Bakee in 1851. Verder biedt
Bakee in 1850 een analyse van het Regeringsreglement van 1836, waarbij hij in overweging geeft 'welke
puntenn bij de nieuwe staatsregeling (...) speciaal zouden kunnen of moeten worden in het oog gehou-

Logemannn (1928), p. 255.
Ziee Cornets de Groot van Kraaijenburg (1862), p. 173-5 en Van Vollenhoven (1934), p. 119.
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den'.234 4

Eenn onderwerp waaraan veel aandacht wordt besteed in de ontwerpen en in de reacties erop, is de
verhoudingg van de gouverneur-generaal tot de Raad van Nederlands-Indië. Zo vindt Van Swieten,
voormaligg secretaris-generaal bij het ministerie van koloniën, dat als men een regeringsreglement voor
Nederlands-Indiëë wil maken, zich als eerste vragen opdringen:
zall aan dengene, die het gezag aldaar voert [= de gouverneur-generaal], een raad worden toegevoegd?
-- Zal die raad in deszelfe uitspraak adviserend of beslissend zijn? Hoe moet die raad zijn zamengesteld?235 5
Inn de ontwerpen wordt niet getwijfeld aan de noodzaak van een aan de gouverneur-generaal toegevoegdee raad. Vaak wordt die raad als vanouds Raad van Nederlands-Indië genoemd, soms wordt een andere
naamm voorgesteld zoals kabinetsraad of regeringsraad.236
Overr de bevoegdheden van de raad komt in de ontwerpen en in de reacties erop één van twee
standpuntenn voor: ofwel een terugkeer naar de situatie van vóór 1836, toen werd geregeld en bestuurd
doorr de gouverneur-generaal in rade, ofwel een voortzetting van de situatie zoals die bestaat sinds 1836,
waarinn de Raad van Indië een zuiver adviserende functie vervult. Het eerste standpunt is te vinden in
hett ontwerp uit 1850 van de Raad van Nederlands-Indië, dat aanprijst 'eene rigting van bestuur, door
welkee de slechts adviserende Raden van Indië weder regeringsleden zouden worden, gelijk vóór
1836'.2377 Van Vliet, Van Vloten en Van Swieten wensen allen een adviserende raad.238

Zoalss bekend wordt in het Regeringsreglement van 1854 gekozen voor een tussenvorm. De Raad van
Nederlands-Indiëë heeft over het algemeen een adviserende functie, maar ordonnanties worden door de
gouverneur-generaall vastgesteld in overeenstemming met de Raad van Nederlands-Indië (20, 28 en 29
Rrr 1854). Deze verplichting tot overeenstemming houdt echter niet in dat de Raad regelgevende
bevoegdhedenn heeft, die berusten bij de gouverneur-generaal alleen op grond van de artikelen 20 en 31
Rrr 1854. Zoals vermeld bij de behandeling van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië in hoofdlijnen valt de bevoegdheid van de Raad het best te schetsen als de
bevoegdheidd om de gouverneur-generaal een bindend advies te geven over de door die laatste opgesteldee ordonnanties.
Dee regering kiest voor deze tussenvorm omdat zij in Nederlands-Indië tot op zekere hoogte een

Bakee (1850), p. 6.
Vann Swieten, p. 25. In het onderstaande zal niet worden gesproken over de samenstelling van de raad.
Ziee Van Swieten, p. 32 voor de naam kabinetsraad, en Van Swieten, p. 75 voor de naam regeringsraad.
Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1862), p. 174.
Ziee Van Vliet (1848), p. 45; Van Vloten, p. 14-5,24; Van Swieten, p. 6,26; Van Vliet (1850), p. 14-5.

314 4

machtenscheidingg wil invoeren. In haar memorie vantoelichtingbij het tweede ontwerp-regeringsreglementt merkt de regering op dat in het Regeringsreglement van 1836 de wetgevende en uitvoerende
machtt in één persoon verenigd zijn: de gouverneur-generaal. Dit betekent dat 'het Bestuur zelf meester
iss van den regel dien het moet doen werken'.239 Dat de Koning, die het opperbestuur heeft, tussenbeide
kann komen als 'blijkt, dat van de zamensmehing van wetgevende en uitvoerende magt een verkeerd
gebruikk is gemaakt',240 doet daaraan niet af. De regering merkt op dat sinds het jaar 1840 'die vereenzelvigingg van de twee opgenoemde magten een onderwerp [is] geweest van gedurige aanmerkingen'.241
Dee regering meent met de nieuwe rol voor de Raad
ecnee voldoende oplossing te hebben gevonden van het moeijelijke vraagstuk, om aan den eenen kant
inn Nederlandsen Indie te vestigen eene magt bevoegd om te voorzien in elke voorkomende behoefte
aann wettelijke regeling, en om aan den anderen kant te vermijden het vereenzelvigen van deze magt
mett die aan welke bet uitvoerende gezag is toebetrouwd.242
Dee tussenvorm waarvoor deregeringkiest is, zij het niet in volledige vorm, al te vinden in de artikelen
211 en 26 van haar eerste ontwerp-regeringsreglement, dat van oktober 1851. Voor zover van belang
luidenn deze artikelen:
21.. De Gouverneur-Generaal heeft de magt, om, na raadpleging van en in overeenstemming met den
Raadd van Nederlandsen Indie:
1°.. ten aanzien van alle onderwerpen waarvan de regeling niet door de wet geschiedt of moet geschieden,, de vereischte ordonnantien vast te stellen (...); (...).
Wanneerr de Gouverneur-Generaal zich niet vereenigt met het advies door den Raad van Nederlandsen
Indiee omtrent deze onderwerpen uhgebragt, wordt de uitspraak des Konings door hem ingeroepen.
26.. De Gouverneur-Generaal neemt alle maatregelen van bestuur welke hij oorbaar acht (...). Hij kan
vooraff den Raad van Nederlandsen Indie raadplegen. (...)
Dee Gouverneur-Generaal alleen beslist en geeft van zijn besluit kennis aan den Raad.243
Dee keus van de regering leidttotmisverstanden. Zo gelooft de anonieme schrijver van de Beschouwingenen omtrent het bestuur van Nederlandsch Indie uit 1853 dat de wetgevende macht voor NederlandsIndiöö 'zal worden uitgeoefend door de Wetgevende Magt in Nederland, door den Koning (...), en door
denn Raad van Nederlandsch-Indiê", terwijl de gouverneur-generaal 'volgens het regerings-reglement,
niett meer dan het (...) hoofd van de uitvoerende magt' is.244 En in zijn Aanmerkingen op het ontwerp
vanvan wet tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie erkent
Cornetss de Groot van Kraaijenburg in ontwerp<r)-artikel 21 overeenstemming wordt gevorderd tussen
dee gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indifi, maar ontwerp(I)-artikel 26 'leidt van zelf tot

Keuchenhis,, deel II, p. 205.
Keuchenius,, deel II, p. 205.
Keuchenius,, deel II, p. 205. De invloed van Thorbecke is hier duidelijk merkbaar.
Keuchenius,, deel II, p. 205.
Keuchenius,, deel I, p. 6 en 7.
Beschouwingen,Beschouwingen, p. 11 en 13.
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dee vraag in welke gevallen dan, volgens § 1 [= lid 1] van art. 21, overeenstemming gevorderd wordt'.243
Doorr ontwerp(I)-artikel 26 'schijnen er geene gewigtige onderwerpen meer over te schieten, welke
zoudenn vallen in de termen van §1 [= lid l]'. 246
Dee anonieme schrijver van het Antwoord op de aanmerkingen van den heer Cornets de Groot wijst
opp het misverstand als hij aangeeft 'dat bij art. 26 slechts worden bedoeld maatregelen van bestuur en
geenszinss algemeen verbindende bepalingen, waartoe uitdrukkelijk, krachtens § 1 [= lid 1] van art. 21,
dee overeenstemming met den Raad van Indie" gevorderd wordt'.247 Deze schrijver meent op zijn beurt
echterr dat door de geëiste overeenstemming 'de wetgevende magt in Indië (...) van den GouverneurGeneraall op den Raad van Neder landsch-Indië' overgaat248

Vann misverstanden in de Tweede Kamer is nauwelijks sprake. Wel wordt het regeringsvoorstel bekritiseerd.. Volgens het voorlopig verslag over het eerste ontwerp is in alle afdelingen een meerderheid tegen
dee beperking van de macht van de gouverneur-generaal gelegen in de geëiste instemming van de Raad
vann Nederlands-Indië. Ook wordt gewezen op een omissie in het voorstel. Ontwerp(I)-aitikel 21 bepaalt
slechtss dat wanneer de gouverneur-generaal zich niet verenigt met het advies van de Raad over ontwerpenn van ordonnanties, hij de uitspraak van de kroon inroept De afdelingen vinden dat de gouverneurgeneraall 'als de drang der omstandigheden dit eischt, ook wetgevende verordeningen in werking moet
kunnenn brengen, zonder wegens den tegenstand van den Raad genoodzaakt te zijn, daaromtrent eene
voorafgaandee goedkeuring of beslissing van het Opperbestuur (...) in te roepen'.249 Zoals het staat, kan
dee Raad het tot stand komen van zeer dringende maatregelen tegenhouden.
Inn reactie op deze opmerkingen is in het tweede en derde ontwerp-regeringsreglement, en uiteindelijkk in artikel 30 Rr 1854, het recht van de gouverneur-generaal vastgelegd om als er geen overeenstemmingg met de Raad van Nederlands-Indië is bereikt, ordonnanties vast te stellen zonder de uitspraak van
dee kroon af te wachten. Zoals vermeld bepaalt dit artikel dat als de gouverneur-generaal zich niet
verenigtt met het advies van de Raad over een ordonnantie, hij de uitspraak van de kroon inroept (30 lid
11 Rr 1854). Onder dringende omstandigheden kan hij de ordonnantie op eigen gezag en verantwoordelijkheidd vaststellen zonder die uitspraak af te wachten (30 lid 2 Rr 1854). Alvorens dat te doen moet de
gouverneur-generaall wel opnieuw overleggen met de Raad. Bij dit overleg stemt hij mee, en bij staking
heeftt hij een beslissende stem (30 lid 3 Rr 1854).

Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1853), p. 31.
Cornetss de Groot van Kraaijenburg (1853), p. 31.
Antwoord,Antwoord, p. 15.
Antwoord,Antwoord, p. 81.
Keuchenius,, deel II, p. 69.
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StaatsrechtelijkeStaatsrechtelijke discussies over artikel 30 Rr 1854
Inn staatsrechtelijke discussies over de relatie tussen de gouverneur-generaal en de Raad wordt vooral
hett bovengenoemde artikel 30 Rr 1854 behandeld. Drie kwesties komen aan de orde: de herkomst van
hett artikel, de betekenis van het derde lid van het artikel, en de betekenis van het artikel voor de positie
vann de gouverneur-generaal ten opzichte van de Raad van Nederlands-Indië.
Overr de herkomst van artikel 30 Rr 1854 deelt de regering tijdens de totstandkoming van het
Regeringsreglementt van 1854 mee dat dit artikel zakelijk overeenkomt met een artikel uit een 'Britsche
parlements-actee van het jaar 1833'."° Hoewel dit niet onjuist is, kan bij deze mededeling een kanttekeningg worden gemaakt Dat gebeurt door Margadant en vooral door Kleintjes. Zij wijzen erop dat een
bevoegdheidd vergelijkbaar met die van artikel 30 Rr 1854 de gouverneur-generaal al in eerdere Nederlandsee charters en regeringsreglementen istoegekend.Het ontwerp-charter van 1803, dat een collegiaal
bewindd van gouverneur-generaal en raden van Indië kent, bepaalt in artikel 24 dat in gevallen van grote
aangelegenheidd betreffende het welvaren van de Bataafse republiek of het behoud harer bezittingen de
gouverneur-generaall de bevoegdheid heeft om,tegenhet gevoelen van de meerderheid van de raden in,
eenn besluit op te maken overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen, en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.. Het Charter van 1804 en de Regeringsreglementen van 1806, 1815, 1818, 1827 en 1830
bevattenn een soortgelijke, geleidelijk ruimer geformuleerde bevoegdheid voor de gouverneurgeneraal.2311 Kleintjes wijst erop dat al deze bepalingen navolgingen zijn van het Brits-Indische staatsrecht,, en wel van een Act van 1786 en van een Charter Act van 1793.252 Uiteindelijk heeft dus al 'in de
vroegeree Regeeringsreglementen, behalve dat van 1836, het Britsen-Indische stelsel navolging (...)
gevondenn en [betrad] de Regeering in 1853 in hoofdzaak den reeds ingeslagen weg'.2"

Naarr aanleiding van artikel 30 lid 3 Rr 1854 wordt gediscussieerd over de vraag of het resultaat van het
extraa overleg tussen de gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië gevolgen heeft voor het
inroepenn van de uitspraak van de kroon. Het spreekt vanzelf dat als het overleg niet alsnog tot overeenstemmingg leidt, de ordonnantie wordt vastgesteld en de uitspraak van de Koning wordt afgewacht Over
watt er gebeurt als het nadere overleg wel tot overeenstemming leidt, verschillen de meningen: volgens

2500
Keuchenhis, deel II, p. 207. Vanwege deze herkomst wordt de bevoegdheid aan de gouverneur-generaal in
artikell 30 Rr 1854 toegekend ook wel genoemd de bevoegdheid tot 'overrule uw council'. Zie bijvoorbeeld
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 278.
2511
Zie Kleintjes (1901), p. 119-20, en Margadant (1894-1897), deel I, p. 186. Zie ook het vorige hoofdstuk.
Hett gaat om de volgende bepalingen: artikel 24 Charter 1804, artikel 20 Rr 1806, artikel 20 Rr 1815, artikel 12
Rrr 1818, artikel 12 Rr 1827 en artikel 9 Rr 1830. Het ontwerp-charter van 1803, het Charter van 1804, en de
Regeringsreglementenn van 1806 en 1815 bevatten ook artikelen met uitzonderingen op de bevoegdheid van de
gouverneur-generaal. .
2522
Zie Kleintjes (1901), p. 118.
2533
Kleintjes (1901), p. 120.
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Dee Louter moet ook dan de kroon uitspraak doen, volgens Kleintjes is na verkregen overeenstemming
dee uitspraak van de kroon niet langer nodig.
Dee Louter beroept zich op de woorden van de wet. Artikel 30 Rr 1854 'schrijft bij elk verschil van
meningg tusschen Gouv.-Generaal en Raad van Indie een beroep op den Koning voor en machtigt alleen
denn Gouv.-Generaal om inmiddels buitengewone maatregelen te nemen'.254 Kleintjes beroept zich op de
wordingsgeschiedeniss van het artikel. Toen de regering in haar tweede ontwerp-regeringsreglement de
gouverneur-generaall de bevoegdheid gaf om op eigen gezag een ordonnantie vast te stellen, zij het na
extraa overleg met de Raad van Nederlands-Indië, stelde ze dat het meestemmen van de gouverneurgeneraall bij dat overleg een middel is 'om de gevallen, waarin de Koning tusschen den GouverneurGeneraall en de meerderheid des Raads te beslissen zal hebben, zeldzamer te maken'.255 Volgens
Kleintjess bevestigt dit de opvatting dat
wanneerr er eene meerderheid voor den te nemen maatregel in het laatste stadium gevonden is, ook de
Koningg geene uitspraak meer heeft te doen, immers dan bestaat er geen verschil van gevoelen meer
tusschenn den Gouverneur-Generaal en den Raad van N.-I. over den door eerstgenoemden noodig
gekeurdenn maatregel.256
Welkee van beide opvattingen de juiste is valt niet te bepalen. De keren namelijk dat artikel 30 Rr 1854
iss toegepast, is er nooit een nader overleg geweest dat alsnog tot overeenstemming heeft geleid tussen
dee gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië. Daarom moet worden volstaan met de
opmerkingg dat voor beide redeneringen iets te zeggen valt De Louter kan zich op de wettekst beroepen,
maarr Kleintjes' opvatting lijkt logischer en is, omdat ze gebaseerd is op de wetsgeschiedenis, in ieder
gevall niet uit de lucht gegrepen. Omdat de kwestie geen praktische betekenis heeft,237 lijkt het onnodig
omm lang naar het gelijk te zoeken.

Tott slot is er de derde kwestie, de betekenis van artikel 30 Rr 1854 voor de positie van de gouverneurgeneraall jegens de Raad van Nederlands-Indië. Vooral Margadant heeft zich over deze kwestie uitgelaten.. Volgens hem is artikel 30 Rr 1854 een voorbehoud op het beginsel van artikel 29 Rr 1854, dat
bepaaltt dat de gouverneur-generaal ordonnanties vaststelt in overeenstemming met de Raad van
Nederlands-Indië.. Het is er zelfs 'eene van zoo ver strekkende gevolgen dat het gemaakte voorbehoud
hett beginsel illusoir kan maken'.25' Door artikel 30 Rr 1854 kunnen de waarborgen van artikel 29 Rr
1854,, 'die in beginsel noodzakelijk werden geacht op wetgevend gebied, (...) in eens worden opgehevenn en de gouverneur-generaal wordt (...) autocraat'. Het doel van artikel 30 Rr 1854 is dan ook om de

Dee Louter (1914), p. 197.
Keuchenius,, deel II, p. 207.
Kleintjess (1901), p. 121. Zie ook Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 279-80.
Dee Louter (1914), p. 197.
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 187.
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gouverneur-generaall 'dat autocratisch karakter (...) bij de wetgeving in de koloniën zoveel mogelijk te
verzekeren'.259 9
Margadantt lijkt iets te overdrijven met zijn stelling dat artikel 30 het stelsel van artikel 29 volledig
afbreektt en de gouverneur-generaal tot autocraat maakt Zo heeft de gouverneur-generaal maar zelden
gebruikk gemaakt van de bevoegdheid van artikel 30 leden 2 en 3 Rr 1854. In de ruim zeventig jaar dat
hett artikel heeft gegolden (van 1 mei 1855 tot 16 mei 1927) is zesmaal van deze bevoegdheid gebruik
gemaakt,, en meestal niet op het terrein van regelgeving.260 Als de gouverneur-generaal al autocraat kan
wordenn door artikel 30 Rr 1854, dan heeft hij die mogelijkheid nauwelijks aangegrepen. Daartegenover
zouu kunnen worden gesteld dat het aantal keer dat een autocratische bevoegdheid is gebruikt, niet
afdoett aan het feit dat de bevoegdheid is verleend. Het is echter maar de vraag of het hier gaat om een
autocratischee bevoegdheid. Weliswaar kan de gouverneur-generaal door artikel 30 Rr 1854 ingaan
tegenn het bindend advies van de Raad en op eigen gezag de ordonnantie vaststellen, maar daarmee is
hett laatste woord niet gesproken. De eindbeslissing ligt bij de kroon, zodat het artikel de gouverneurgeneraall geen onbeperkte macht geeft.

Uitt het bovenstaande blijkt dat Margadants bezwaar onjuist lijkt, en dat artikel 30 Rr 1854 geen
ingrijpendee veranderingen aanbrengt in de positie van de gouverneur-generaal tegenover de Raad van
Indifii op grond van artikel 29 Rr 1854. Er is echter nog wel iets meer aan de hand met artikel 30 Rr
1854.. Er zijn namelijk goede redenen om het artikel in het Regeringsreglement op te nemen. In de
eerstee plaats is er natuurlijk de al genoemde reden: zonder artikel 30 zou de Raad het tot stand komen
vann zeer dringende maatregelen kunnen tegenhouden. Een tweede reden om het artikel op te nemen is
gelegenn in de uitsluitende ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal. Zoals gezegd
bepaaldee het eerste ontwerp-regeringsreglement dat bij ontbreken van overeenstemming tussen de
gouverneur-generaall en de Raad over een ordonnantie, de uitspraak van de Koning wordt ingeroepen.
Ingestemdd kan worden met de regeringsopvatting dat de verantwoordelijkheid van de gouverneurgeneraall volgens het eerste ontwerp
geheell gedekt [was] wanneer hij een maatregel, door hem nuttig geacht, aan den Raad voordroeg en
mett kracht ondersteunde, en wanneer hij, bij gemis van overeenstemming, de eerste gelegenheid te
baatt nam om de beslissing des Konings te vragen.261
Tochh wringt er iets. De gouverneur-generaal kan namelijk een door hem nuttig geachte maatregel niet
invoeren.. Mocht dat niet-invoeren leiden tot problemen, dan is er tot op zekere hoogte sprake van een
tekortschietenn van de gouverneur-generaal. Voor dittekortschietenkan hij echter niet goed verantwoor-

Margadantt (1894-1897), deel I, p. 188.
Ziee Logemann (1933), p. 962 en Logemann (1934), p. 4.
Margadantt (1894-1897), deel I, p. 206.
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delijkk worden gesteld; hij heeft alles gedaan wat hij op grond van het eerste ontwerp-regeringsreglementt kon en moest doen. Het lijkt daarom juister om de gouverneur-generaal, op grond van het feit dat
hfjj verantwoordelijk is en niet de Raad, de bevoegdheid te geven om ondanks het gevoelen van de Raad
dee door hem nuttig geachte maatregel in te voeren. Op deze wijze, zo is ook opgemerkt in het voorlopig
verslagg over het tweede ontwerp-regeringsreglement
iss de Gouverneur-Generaal op de meest onbetwijfelbare manier verantwoordelijk, wanneer hij zich
doorr het gevoelen van den Raad laat terughouden van eenigen maatregel, -waarmede de rust van
NederlandsenNederlandsen Indie of andere gewigtige belangen in verband staan.262
Artikell 30 Rr 1854 maakt duidelijk dat de gouverneur-generaal niet ongestraft stil kan blijven zitten als
dee Raad van Nederlands-Indiëë tegen de door hem nuttig geachte maatregel is. Hij alleen is verantwoordelijkk en mag zich voor eventuele inertie niet verschuilen achter de niet-verantwoordelijke Raad. De
Louterr merkt dan ook niet ten onrechte op dat artikel 30 Rr 1854 'de uitsluitende verantwoordelijkheid
denn van [sic] Gouv.-Generaal (...) bekrachtigt'.263

4.23.22 De verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal
Dee verhouding tussen de Staten-Generaal, de kroon en de gouverneur-generaal is in paragraaf 4.2.2
beschreven.. Het lijkt niet nodig dit hier opnieuw te doen. Wel zullen hieronder twee kwesties worden
besprokenn die samenhangen met deze verhouding: de bevelen van de kroon aan de gouverneur-generaal,, en (nogmaals) de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal in het stelsel van verdeling
vann regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië.

a.a. De bevelen van de kroon aan de gouverneur-generaal
Hiervoorr is al enkele malen aangegeven dat de kroon met zijn bevelen een zeer grote invloed kan
uitoefenenn op de regelgevende (en bestuurlijke) activiteiten van de gouverneur-generaal. Een dergelijke
grotee invloed lijkt op grond van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid onvermijdelijk (zie
hiernaa onder b). In het onderstaande zal worden aangegeven welke soorten bevelen de kroon kan geven
aann de gouverneur-generaal en zal worden onderzocht wat de rol is van de minister van koloniën bij het
gevenn van bevelen aan de gouverneur-generaal.

a.a. 1 De soorten bevelen van de kroon
Dee kroon kan met zijn bevelen een zeer grote invloed uitoefenen op de regelgeving van de gouverneurgeneraall omdat hij met die bevelen kan bepalen: '1°. wat de Gouverneur-Generaal zal regelen; 2°. hoe

Keuchenius,, deel II, p. 374.
Dee Louter (1914), p. 198.
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dee Gouverneur-Generaal zal regelen'.264
Watt betreft de eerste categorie bevelen: de kroon kan de gouverneur-generaal opdragen over een
bepaaldd onderwerp een ordonnantie vast te stellen. De kroon kan de gouverneur-generaal daarnaast ook
dee bevoegdheid ontzeggen tot het vaststellen van een ordonnantie over een bepaald onderwerp (zoals
bijvoorbeeldd is gebeurd in het eerder aangehaalde artikel 72 Igg 1855). Hiervan zijn natuurlijk uitgezonderdd de onderwerpen waarvan bij wet is bepaald dat ze door de kroon of door de gouverneurgeneraall geregeld moeten worden.263
Watt betreft de tweede categorie bevelen: de kroon kan bevelen geven die 'bij het vaststellen van
eenee bepaalde ordonnantie invloed kunnen uitoefenen op den inhoud dier ordonnantie'. Ook kan de
kroonn na vaststelling van een ordonnantie 'zijne afkeuring te kennen geven (...) om redenen aan den
inhoudd ontleend, hij kan wijzigingen aangeven, kan intrekking gelasten enz.'.266 Aan deze bevelen is
geenn ordonnantie onttrokken, ook niet de ordonnanties over onderwerpen waarvan bij wet is bepaald
datt ze door de gouverneur-generaal geregeld moeten worden.267

a.2a.2 De rol van de minister van koloniën bij het geven van bevelen
Dee bevelen van de kroon aan de gouverneur-generaal worden, zo blijkt uit artikel 38 Rr 1854, de
gouverneur-generaall toegezonden door tussenkomst van de minister van koloniën. Zonder tussenkomst
magg de gouverneur-generaal geen acht slaan op die bevelen.26* Er zijn geen voorschriften over de vorm
diee de bevelen van de kroon moeten aannemen.269 Zij kunnen de gouverneur-generaal bereiken in de
vormm van een Koninklijk besluit, maar ook in de vorm van een brief of telegram van de minister van
koloniën.. Dat de laatste vorm is toegestaan, is door de regering aangegeven in de memorie van toelichtingg bij het tweede ontwerp-regeringsreglement Koninklijke bevelen zijn daar omschreven als bevelen
welkee door den Minister van Koloniën, krachtens eene algemeene of bijzondere magtiging des
Koningss en in Zijnen naam aan den Gouverneur-Generaal worden gegeven. (...) Van het oogenblik dat
dee Minister van Koloniën krachtens zoodanige magtiging handelt, en daaraan middelens door hem
onderteekendee stukken uitvoering geeft, verkrijgen die stukken voor den Gouverneur-generaal de
krachtt van een verbindend Koninklijk bevel.270
Nuu is een Koninklijk besluit vanzelfsprekend door de Koning en de minister ondertekend, zodat
duidelijkk is dat het hier gaat om een bevel van de kroon. Met een brief oftelegramvan de minister is
datt anders. Uit de vorm ervan valt niet af te leiden of het gaat om een bevel van de kroon of om een

Dee Neef, p. 108.
Ziee De Neef, p. 108-13.
Dee Neef, p. 113.
Ziee De Neef, p. 113-4,123-6.
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148 en vooral Margadant (1894-1897), deel I, p. 246-7.
Ziee De Louter (1914), p. 179.
Keuchenius,, deel II, p. 208.
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aanschrijvingg van de minister alleen.

Ditt laatste heeft sommige schrijvers over Nederlands-Indisch staatsrecht ertoe gebracht om te onderscheidenn tussen bevelen van de Koning en de minister van koloniën samen (in Koninklijke besluiten)
enn bevelen van de minister van koloniën alleen (in een brief oftelegramvan de minister). Zo is volgens
Dee Waal in De koloniale politiek der Grondwet uit 1863 de gouverneur-generaal
dee ondergeschikte van den Koning, die geene bevelen geeft zonder den minister van Koloniën; niet
vann den minister, die bevelen zou kunnen geven zonder den Koning. De bevelen,, die hij te ontvangen
heeft,, moeten den koninklijken stempel voeren. Het zijn (...) "koninklijk-ministerieele" bevelen.
Tusschenn deze en de eigen bevelen des ministers bestaat een breed onderscheid. De GouverneurGeneraall is niet, als de sekretaris of andere ondergeschikten van den minister, aan de laatstbedoelde
bevelenn gebonden.271
Dee gouverneur-generaal is alleen gebonden aan de bevelen van de kroon. Van bevelen van de minister
hoeftt hij zich in principe niets aan te trekken, omdat hij niet ondergeschikt is aan de minister.272
Eenn schrijver met een vergelijkbaar standpunt is Krone. In Koning, minister en landvoogd uit 1922
steltt hij zich de vraag of de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 'elk ministerieel bevel (...)
[moet]] beschouwen als uitgegaan van den constitutioneelen Koning, uit wiens naam de verantwoordelijkee minister handelt'.273 Hoewel hij de vraag nergens expliciet beantwoordt, blijkt uit een passage aan
hett slot van zijn boek dat Krone onderscheidt tussen bevelen van de kroon en bevelen van de minister.
Weliswaar,, aldus die passage, moet de gouverneur-generaal
zichh terdege beraden, alvorens bij 's Konings meening wenscht te hooren over een ministerieel bevel, nergens,, noch in de Grondwet nóch in een der regeeringsreglementen, zal hij een beletsel tegen zulk
eenn beroep op 's Konings medewerking vinden en de continuïteit zal er door bevorderd worden. Mits
bescheidenn en weldoordacht toegepast, zal zulk een beroep, zijn positie kunnen versterken; de Koning
kann het rapport van den minister, het voor en tegen nader overwegen (...); doch natuurlijk beslist de
Koningg ten slotte op advies van en onder algeheele verantwoordelijkheid van den minister.274
Dee gouverneur-generaal is dus gebonden aan bevelen van de kroon. Als het gaat om bevelen van de
ministerr alleen, mag hij met de minister in overleg treden om zich ervan te vergewissen of diens bevel
dee instemming van de Koning heeft. Van die bevoegdheid dient hij echter slechts terughoudend gebruik
temaken. temaken.
Nett als De Waal en Krone maken ook leden van de Staten-Oeneraal van tijd tot tijd onderscheid
tussenn bevelen van de kroon en aanschrijvingen van de minister. Zo vindt het Eerste-Kamerlid Duymaerr van Twist in 1875 dat de gouverneur-generaal moet gehoorzamen aan de bevelen van de kroon,
maarr niet verplicht is om te gehoorzamen aan de bevelen van de minister van koloniën; en vraagt het

Dee Waal (1863), p. 340; zie ook p. 294-6.
Ziee De Waal (1863), p. 342.
Krone,, p. 69.
Krone,, p. 100.
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Eerste-Kamerlidd Fransen van de Putte zich in 1893 af of aanschrijvingen van de minister van koloniën
alss bevelen van de kroon te beschouwen zijn." 5

Hett door bovenstaande schrijvers en kamerleden gemaakte onderscheid wordt bekritiseerd door
Margadantt en Kleintjes. Zij menen dat het strijdig is met de uit de politieke ministeriele verantwoordelijkheidd volgende twee-eenheid Koning-minister. Volgens Margadant maakt De Waal een 'inconstitutioneel'' onderscheid 'tusschen hetgeen de minister van koloniën doet op gezag des Konings en op eigen
gezag'. 27 '' Hij verwerpt de splitsing
tusschenn ministerieele aanschrijvingen en bevelen des Konings (...). De wilsuiting toch van den
Koninklijkenn opperbestuurder kan den gouverneur-generaal nooit op andere wijze worden kenbaar
gemaaktt dan door den minister kabinetemissives, aanschrijvingen, depêches of in welken vorm de
wilsuitingg van het opperbestuur gehuld moge worden, en onverschillig wat ze bevatten (...), die allen
émaneerenn van den verantwoordelijken minister, en hoe die in het leven worden geroepen, hetzij na
voorafgaandd overleg met de Kroon hetzij zonder dit, is eene zaak die alleen de Kroon en den minister
raakt,, want voor ieder ander is de minister altijd het voertuig van den Koninklijken wil.277
Enn volgens Kleintjes kan
Dee Waal's onderscheiding tusschen hetgeen de minister van koloniën beveelt op eigen gezag en op
gezagg des konings (...) moeilijk worden aangenomen. "De minister handelt - aldus Thorbecke - waar
hijj handelt, als minister namens den Koning. Maar het komt niet te pas Koning en minister te scheiden".. Opdracht in brieven van den minister van koloniën gelden dus voor den gouv.-generaal als
koninklijkee bevelen.27*
Eenn gouverneur-generaal kan de minister niet vragen of deze beveelt op eigen gezag of op machtiging
vann de Koning, omdat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de minister en de Koning. De in
dee Grondwet van 1848 opgenomen politieke ministeriële verantwoordelijkheid maakt dit onmogelijk.

Omm in deze discussie een standpunt in te kunnen nemen, moet worden gewezen op artikel 4 van de
Instructiee van de gouverneur-generaal uit 1855. Omdat deze in 1926 vervallen Instructie zoals eerder
vermeldd pas in 1938 openbaar is gemaakt, hebben bovenstaande staatsrechtelijke auteurs de precieze
tekstt van het artikel niet gekend (waarschijnlijk hebben de hierboven genoemde kamerleden de precieze
tekstt wel gekend). Artikel 4 Igg 1855 luidt, voor zover van belang:
4.. De bevelen des Konings worden den Gouverneur Generaal door den Minister van Koloniën kenbaar
gemaakt t
Hijj is (...) gehouden aan die bevelen, zoo mede aan de overige aanschrijvingen van den Minister van
KoloniënKoloniën uitvoering te geven met den spoed, waarvoor zij vatbaar zijn.279

2755
Zie Krone, p. 79-100 en B.C. de Savomin Lohman (1927b), p. 683-96 voor een uitgebreide behandeling
vann de opvattingen van beide kamerleden.
2766
Margadant (1894-1897), deel I, p. 248.
2777
Margadant (1894-1897), deel (, p. 248.
2711
Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 148. Zie Keuchenius, deel III, p. 271 voor het Thorbecke-citaat.
mm
Kiers, p. 201. Mijn cursivering.
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UitUit dit artikel volgt in ieder geval dat onderscheiden kan worden tussen bevelen van de kroon en
(overige)) aanschrijvingen van de minister van koloniën. Een dergelijk onderscheid is ook niet onlogisch:: het feit dat de Koning niets zonder een minister kan doen, wil nog niet zeggen dat een minister
nietss zonder de Koning kan doen.
Nuu is hiervoor al opgemerkt dat bevelen van de kroon vormvrij zijn. Het gevolg hiervan is dat het
niett altijd duidelijk is of een brief of telegram van de minister aan de gouverneur-generaal een bevel is
vann de kroon of een aanschrijving van de minister. Er bestaat geen eenduidig formeel onderscheid
tussenn bevelen en aanschrijvingen. Artikel 4 Igg 1855 toont echter dat dit niet uitmaakt: de gouverneurgeneraall is gehouden zowel bevelen van de kroon als aanschrijvingen van de minister uit te voeren. De
conclusiee moet dan ook zijn dat het standpunt van Margadant en Kleintjes minder juist is. De Waal en
Kronee hebben gelijk als ze stellen dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen bevelen van de
kroonn en aanschrijvingen van de minister alleen. Ze hebben echter niet gelijk als ze stellen dat de
gouverneur-generaall wel gebonden is aan bevelen van de kroon maar niet aan aanschrijvingen van de
minister.. De gouverneur-generaal is aan beide gebonden.
DitDit alles neemt natuurlijk niet weg dat de gouverneur-generaal, als hij bezwaren tegen een bevel of
eenn aanschrijving heeft, kan verzoeken om een heroverweging. Als dit verzoek niets oplevert, en als de
gouverneur-generaall onoverkomelijke bezwaren zou hebben tegen het bevel of de aanschrijving, blijft
hemm niets over dan zijn ontslag te vragen.

b.b. De ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal
Bijj de behandeling van de regelgevende bevoegdheden van de kroon voor Nederlands-Indië is al
gesprokenn over de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal bij het vaststellen van regelgevingg voor Nederlands-Indië. Hieronder zullen de belangrijkste redenen voor de ondergeschikte positie
vann de gouverneur-generaal kort op een rijtje worden gezet.

RedenenRedenen voor de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal
Dee eerste en meest voor de hand liggende reden voor de ondergeschikte positie van de gouverneurgeneraall in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië is natuurlijkk dat hij een aan de kroon ondergeschikte ambtenaar is. In die hoedanigheid heeft hij voor al zijn
dadenn (en voor de daden van de aan hem ondergeschikten, voor zover door hem goed- of afgekeurd)
verantwoordingg aan de kroon af te leggen, zodra de kroon daarom vraagt. Daarnaast moet hij als
ondergeschiktee ambtenaar gehoorzamen aan alle aanschrijvingen en bevelen, waaronder de 'bevelen
dess Konings', die hij van de minister ontvangt.
Eenn andere reden voor de ondergeschikte positie van de gouverneur-generaal is dat de kroon zich in
dee Instructie voor de gouverneur-generaal van 1855 heeft voorbehouden om regelgeving vast te stellen
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voorr allerlei belangrijke onderwerpen, waaronder het formeel en materieel privaat* en strafrecht voor de
Europeanenn in Nederlands-Indiö.
Dezee beide redenen golden ook in de periode vóór 1848; zij het dat het toen niet ging om verantwoordingg aan de kroon, maar aan de Koning, en dat het voorbehoud natuurlijk niet was gebaseerd op
dee Instructie uit 1855. Een voor de periode vanaf 1848 nieuwe reden voor de ondergeschikte positie
vann de gouverneur-generaal is gelegen in de in dat jaar ontstane politieke ministeriële verantwoordelijkheid.. Omdat de minister van koloniën niet alleen voor zijn eigen daden, maar ook voor de daden van de
gouverneur-generaall politiek verantwoordelijk is aan de Staten-GeneraaL is er een extra drang om
verantwoordingg te vragen en bevelen te geven aan de gouverneur-generaal. De minister heeft immers
rekeningg te houden met een over zijn schouder meekijkende, hem controlerende Staten-Generaal. Het is
eenn factor die de altijd al bij de opperbestuurder in Nederland bestaande neiging om ten opzichte van de
regelgeverr (en bestuurder) in Nederlands-Indiê niet te veel uit handen te geven en een sterke controle
uitt te oefenen - een neiging die geïllustreerd wordt door het in hoofdstuk 3 behandelde conflict tussen
Eloutt en Van der Capellen, en die ook blijkt uit de in het Regeringsreglement van 1836 bestaande
verplichtingg voor de gouverneur-generaal om bepaalde door hem gemaakte regelingen eerst door de
Koningg te laten goedkeuren (26,73,75 en 76 Rr 1836) - alleen maar versterkt.

All met al zorgt dit alles ervoor dat er in principe zeer weinig zelfstandigheid is voor de regelgever (en
bestuurder)) in Nederlands-Indtè. Over de vraag hoe de verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de
kroonn en de gouverneur-generaal, en het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden veranderdd zouden moeten worden om de Indische regelgever een zelfstandiger positie te geven, zijn vele
discussiess gevoerd. Die discussies zullen in de volgende paragraaf worden behandeld.

4.2334.233 De kroonordonnantie
Bijj de behandeling van het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor NederlandsIndifii in hoofdlijnen is gebleken dat de artikelen 20 en 31 Rr 1854 drie regelgevers voor NederlandsIndiëë onderscheiden: de wetgevende macht, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van
wetten;; de kroon, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van Koninklijke besluiten; en de
gouverneur-generaal,, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van ordonnanties. In de handboekenn van Margadant en van De Louter en in de eerste druk van Kleintjes' handboek worden slechts
dezee drie regelgevers genoemd.

Inn 1909 stelt Schrieke in zijn proefschrift De ordonnantie met koninklijke medewerking dat er naast
dezee drie regelgevers nog een vierde regelgever is, en wel de gouverneur-generaal met medewerking
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vann de kroon, die algemene verordeningen vaststelt in de vorm van kroonordonnanties.280 Deze vierde
regelgeverr zou in het Regeringsreglement verscholen zitten; de term 'kroonordonnantie' komt zelfs
helemaall niet voor in het Regeringsreglement, maar is een term van Schrieke. Het slot van de eerste
alineaa van artikel 24 Rr 1854, dat spreekt over 'verordeningen door den Koning (...) goedgekeurd?,
heeftt volgens Schrieke de kroonordonnantie op het oog. De medewerking van de kroon is, eveneens
volgenss Schrieke, geworteld in artikel 20 Rr 18S4. Uit de inlassing van de woorden 'van 's Konings
bevelen'' volgt namelijk, zo heeft de regering tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement
medegedeeld,, dat de gouverneur-generaal aan de goedkeuring van de kroon moet onderwerpen alle
doorr hem uitgevaardigde ordonnanties, waarvan de kroon zich die goedkeuring voorbehoudt.281
Dee koninklijke medewerking uit zich volgens Schrieke op twee manieren: de kroon kan de
gouverneur-generaall voorafgaand machtigen om een ordonnantie vast te stellen, maar kan ook achteraf
goedkeurenn wat al door de gouverneur-generaal is vastgesteld. De voorafgaande machtiging of latere
goedkeuringg is vaak terug te vinden in het Staatsblad van Nederlands-Indiè". In de considerans van de
kroonordonnantiee staan dan uitdrukkingen als 'gebruik willende maken van de machtiging hem [= de
gouverneur-generaal]] verleend', of 'onder nadere koninklijke goedkeuring', of woorden van soortgelijkee strekking.2'2 Zulke uitdrukkingen komen na 1911 nog maar bij uitzondering voor, wat het moeilijker
maaktt om kroonordonnanties te herkennen.2*3 Het doel van de voorafgaande machtiging of latere
goedkeuringg door de kroon is het verschaffen van grotere duurzaamheid aan de ordonnanties.284
Volgenss Schrieke is bovenstaande medewerking van de kroon regelgeving en is de kroonordonnantiee daarom gemeenschappelijke regelgeving van de kroon en de gouverneur-generaal.285 Dit heeft twee
gevolgen.. In de eerste plaats moet de koninklijke medewerking vervat worden in 'een koninklijk besluit
vann wetgevenden aard (...), d.i. dus in een algemeenen maatregel van bestuur'.286 In de tweede plaats
betekentt het dat deze gemeenschappelijke regelgeving, de vierde vorm naast de drie in artikel 31 Rr
18544 genoemde, in rangorde de derde is, lager dan de wet en het Koninklijk besluit, maar hoger dan de
'gewone'' ordonnantie.287 Dit laatste betekent dat kroonordonnanties alleen kunnen worden gewijzigd of
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Zie Schrieke (1909), p. 1-4.
Zie Schrieke (1909), p. 57-63 en 63-70.
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ingetrokkenn bij kroonordonnantie of bij hogere regeling, en niet bij gewone ordonnantie.2**
Zoalss gezegd staat de kroonordonnantie verscholen in het Regeringsreglement en komt de term
'kroonordonnantie'' er helemaal niet in voor. Schrieke vindt het dan ook wenselijk om de artikelen in
hett Regeringsreglement over regelgeving te wijzigen en aan te vullen. Hij stelt voor om de kroonordonnantiee expliciet te noemen in artikel 31 Rr 1854; om een artikel op te nemen dat bepaalt wat bij kroonordonnantiee geregeld moet worden en welke vorm de medewerking van de kroon moet aannemen; en
omm een artikel op te nemen dat de geldigheid van een onder nadere koninklijke goedkeuring vastgesteldee maar nog niet goedgekeurde ordonnantie - een geldigheid die nu slechts wordt aangenomen in de
praktijkk - voorschrijft.2*9
Mett het bovenstaande is Schrieke's betoog afdoende weergegeven. De centrale stelling van zijn
betoogg is dat de medewerking van de kroon regelgeving is, zodat de kroonordonnantie gemeenschappelijkee regelgeving is van de kroon en de gouverneur-generaal. Om na te gaan of die stelling klopt moet
wordenn gekeken naar Schrieke's argument ervoor, naar de reacties op Schrieke's betoog, en naar de
wetsgeschiedeniss van het Regeringsreglement

Schrieke'ss argument voor zijn centrale stelling luidt als volgt. Bij voorafgaande machtiging door de
kroonn is er meestal sprake van een ontwerp-ordonnantie die de gouverneur-generaal aan de kroon heeft
gezonden.. De kroon kan zich zo 'een helder oordeel van de in te voeren regeling maken, haar wenken
duidelijkk aangeven en noodig gekeurde wijzigingen gemakkelijker belichamen'; verder staat bij
voorleggingg van het ontwerp aan de kroon deze 'er geheel vrij tegenover, de wet legt geen enkele
beperkingg op, evenmin heeft de practijk zich in die richting gevormd'.290 De kroon kan dus allerlei
veranderingenn aanbrengen in het ontwerp.
Bijj goedkeuring achteraf van een al vastgestelde ordonnantie is het niet anders. Natuurlijk is het
makkelijkerr om nog niet werkende ordonnanties te veranderen, maar de kroon kan haar goedkeuring
nogg steeds afhankelijk maken 'van allerlei wijzigingen, wanneer zij al niet tot afkeuring wil overgaan.
Denn gouverneur-generaal blijft dan slechts de keus tusschen gehoorzamen of intrekken'.291 Volgens
Schriekee geschiedt bij de kroonordonnantie dan ook
dee vaststelling, het maken zelf, in samenwerking met de kroon, welke daarbij vrijheid heeft alle door
haarr noodig geachte wijzigingen te doen aanbrengen (...). De samenwerking (...) schijnt mij alleen als

™™ Zit Schrieke (1909), p. 71-80 en p. 139-40. Bij wijziging moet de koninklijke medewerking wel de vorm
aannemenn van een voorafgaande machtiging. Latere goedkeuring is niettoegestaan,tenzij bij de machtiging tot
vaststellingg van de kroonordonnantie de bevoegdheid is gegeven om in dringende omstandigheden te wijzigen
onderr nadere goedkeuring. Schrieke leidt dit af uit artikel 24 lid 1 Rr 1854, zie Schrieke (1909), p. 72-6,137-8.
2,99
Zie Schrieke (1909), p. 151-61.
2900
Schrieke (1909), p. 91.
2911
Schrieke (1909), p. 92-3.
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gemeenschappelijkegemeenschappelijke wetgeving te kunnen worden gequalificeerd.292
Dee kroon kan door zijn medewerking bij het vaststellen van kroonordonnanties een dusdanig diepgaandee invloed uitoefenen op de inhoud van de ordonnantie, dat die medewerking wel als regelgeving moet
wordenn gezien en dat die ordonnanties moeten worden gezien als regelgeving van kroon en gouverneurgeneraall gezamenlijk.

Dee reacties in de staatsrechtelijke literatuur op Schrieke's betoog zijn verdeeld. Schrieke's belangrijkste
medestanderr is Kleintjes. Hij schrijft een instemmende recensie over Schrieke's werk en neemt in latere
drukkenn van zijn handboek een paragraaf op over de kroonordonnantie als afzonderlijke vorm van
regelgeving.2933 In de vierde druk van het handboek stelt hij dat de kroonordonnantie 'formeel een
verordeningg van den gouv.-generaal is, een ordonnantie', maar dat het hier toch gaat om 'een gemeenschappelijkee wetgeving van de kroon en den gouv.-generaal'.294 Daar stelt hij ook dat, omdat voor
wijzigingg van een kroonordonnantie de samenwerking van de kroon en de gouverneur-generaal onmisbaarr is, 'men noodwendig een dergelijk legislatief product [dient] te onderscheiden van de gewone
ordonnantie'.295 5
Ookk Van Vollenhoven is overtuigd van het bestaan van de kroonordonnantie als afzonderlijke vorm
vann regelgeving.296 Het merendeel van de reacties op Schrieke's betoog is echter negatief,297 Zo stelt
C.B.. Nederburgh in een recensie van Schrieke's proefschrift dat de kroonordonnantie niets anders is
dann een gewone ordonnantie, in wier karakter geen wezenlijke verandering is gebracht doordat de
Kroon,, met welker inzichten de Gouverneur-Generaal bij al zijne handelingen rekening moet houden,
diee inzichten vóór of na de totstandkoming der regeling uitdrukkelijk heeft doen gelden.291
Ookk De Louters reageert negatief. Het Regeringsreglement plaatst, zo stelt hij, de Indische regering
zoowell op het gebied van wetgeving als bestuur, onder de bevelen des Konings en geeft haar niet een
zelfstandigg wetgevend gezag, waarbij de medewerking van het Opperbestuur somtijds niet en somtijds
well is vereischt en zich alsdan in bepaalde vormen openbaart. (...) Dit blijkt duidelijk, indien men in
hett oog houdt dat deze beide soorten [= ordonnantie en kroonordonnantie] door geen enkel standvastig
kenmerkk van elkander zijn te onderscheiden, dat zij op volkomen dezelfde wijze worden afgekondigd,
doorr elkander worden gewijzigd, geschorst en ingetrokken en eindelijk volkomen dezelfde werking
uitoefenen.299 9
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Anderee reacties bevatten soortgelijke opmerkingen: Van der Beeke vindt de koninklijke medewerking
bijj het vaststellen van kroonordonnanties niets anders dan 'een uitvloeisel van het recht om te bevelen'\
volgenss De Neef is er slechts één soort ordonnantie, 'bij welker vaststelling (...) de GouverneurGeneraall steeds moet inachtnemen de Koninklijke bevelen'; en volgens LA. Nederburgh is de voorafgaandee machtiging door de kroon niet meer dan een bevel van de kroon 'en valt dit alles dus onder de
gewonee regelen, waaronder de wetgeving-bij-ordonnantie beheerscht' wordt.300

Uiteindelijkk komen de negatieve reacties min of meer op hetzelfde neer: er zijn ordonnanties waarbij
sprakee is van medewerking door de kroon in de vorm van voorafgaande machtiging of goedkeuring
achteraf,, maar die medewerking valt niet onder de noemer regelgeving, maar onder de noemer bevelen
vann de kroon. Het is een stelling die op grond van de wetsgeschiedenis te verdedigen valt. In de
memoriee van beantwoording bij het derde ontwerp-regeringsreglement komt de regering te spreken
overr de ontwerp-artikelen 22 en 26, de latere artikelen 20 en 24 Rr 1854. Zoals bekend bepaalt artikel
200 Rr 1854 dat de gouverneur-generaal mag regelen met inachtneming van de bevelen van de kroon, en
spreektt artikel 24 Rr 1854 over verordeningen door de kroon goedgekeurd. Volgens de regering,
sprekendd over de regelgevende bevoegdheid van de gouverneur-generaal, strekt de soms
gevorderdee goedkeuring (...) des Konings (...) alleen om aan de verordening eene meerdere duurzaamheidd te geven en haar te beschermen tegen veranderingszucht; maar die bepaling verzwakt het beginsel
niet,, dat elke algemeen verbindbare regeling behoort uit te gaan van (...) eenen door den GouverneurGeneraall (...) vastgestelde ordonnantie.301
Verderr stelt de regering dat uit de woorden 'en van 's Konings bevelen' in artikel 20 Rr 1854 onder
anderee volgt
datt de Gouverneur-Generaal aan de goedkeuring des Konings onderwerpt alle zoodanige door hem
uitgevaardigdee verordeningen, omtrent welke de Koning zich die goedkeuring voorbehoudt.302
Uitt deze opmerkingen lijkt afgeleid te kunnen worden dat de goedkeuring van de kroon, waar artikel 24
Rrr 1854 over spreekt en die de vorm kan aannemen van voorafgaande machtiging of van goedkeuring
achteraf,, valt onder de bevelen van de kroon. De regeling waartoe wordt gemachtigd of die wordt
goedgekeurdd blijft een ordonnantie van de gouverneur-generaal.
Dee regeringsopmerkingen maken het moeilijk de medewerking van de kroon aan de 'kroonordonnantie** als regelgeving te typeren. Die moeilijkheid wordt vergroot door enkele andere factoren. Zo stelt
Schriekee dat de kroon door haar medewerking bij het vaststellen van kroonordonnanties een dusdanig
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diepgaandee invloed uitoefent op de inhoud van de ordonnantie, dat die medewerking wel als regelgevingg moet worden gezien. Die diepgaande invloed is echter bij elke ordonnantie mogelijk, de kroon kan
inn haar correspondentie met de gouverneur-generaal altijd bevelen geven die betrekking hebben op de
inhoudd van een door de gouverneur-generaal ontworpen ordonnantie, en wijzigingen in die ordonnantie
voorstellen. .
Dee machtiging vooraf en goedkeuring achteraf verschillen daarmee niet wezenlijk van bevelen bij
'gewone'' ordonnanties, en kunnen net zo goed als bevelen van de kroon worden gezien. De praktijk
lijktt dat ook te bevestigen. Volgens Schrieke moet de medewerking van de kroon aan de kroonordonnantiee de vorm aannemen van een algemene maatregel van bestuur. In de praktijk zijn de voorafgaande
machtigingg en de latere goedkeuring soms neergelegd in een algemene maatregel van bestuur, soms in
eenn Koninklijk besluit waarop de Raad van State niet is gehoord, en soms in een kabineterescript.303
Voorall uit het gebruik van die laatste vorm blijkt dat de kroon de voorafgaande machtiging en latere
goedkeuringg niet als regelgeving, maar als bevelen ziet.
Ookk in een ander opzicht stemt de praktijk niet overeen met Schrieke's theorie. Volgens die theorie
mogenn kroonordonnanties alleen worden gewijzigd bij kroonordonnantie of bij hogere regeling. In de
praktijkk zijn echter ordonnanties vastgesteld met voorafgaande machtiging of latere goedkeuring vaak
gewijzigdd of ingetrokken bij ordonnanties vastgesteld zonder voorafgaande machtiging of latere
goedkeuring.3044 Kennelijk hebben de regelgevers voor Nederlands-Indië de kroonordonnantie niet
beschouwdd als een aparte vorm van regelgeving die hoger is dan de ordonnantie.
Enn ten slotte is er het feit dat weliswaar gesteld kan worden dat artikel 24 Rr 1854 spreekt over
ordonnantiess die door de Koning goedgekeurd moeten worden, maar dat nergens in het Regeringsreglementt de kroonordonnantie expliciet wordt genoemd als een afzonderlijke categorie van regelgeving
voorr Nederlands-Indië. Zoals gezegd spreekt artikel 31 Rr 1854 slechts over wetten, Koninklijke
besluitenn en ordonnanties.

All met al is het moeilijk om Schrieke's theorie over de kroonordonnantie over te nemen. Op grond van
hett bovenstaande lijkt ze geen beschrijving van een rechtens of feitelijk bestaande situatie, maar een
beschrijvingg van een door Schrieke gewenste situatie, waarin onderscheid bestaat tussen twee soorten
ordonnantiess als afzonderlijke vormen van regelgeving.
Hett is natuurlijk mogelijk om binnen de groep van ordonnanties als geheel een onderscheid aan te
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brengenn tussen enerzijds ordonnanties waarbij de bevelen van de kroon de vorm hebben van machtigingg vooraf en goedkeuring achteraf, en anderzijds ordonnanties waarbij de bevelen van de kroon die
vormm niet hebben. Een dergelijk onderscheid zou gelezen kunnen worden in een opmerking van
ministerr van koloniën Pleyte tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting voor
Nederlands-Indtéé voor het dienstjaar 1916. Alle ordonnanties, zo stelt de minister, worden
vastgesteldd door de gouverneur-generaal in overeenstemming met den Raad van IndiC, maar sommige
kunnenn eerst vastgesteld worden na bekomen machtiging van de Kroon, en in dit geval spreekt men
vann een Kroonordonnantie.303
Ditt onderscheid betekent echter niet dat kroonordonnanties ook een afzonderlijke vorm van regelgeving
zijn.. Daarvoor zijn grote veranderingen in het Regeringsreglement nodig, op de manier die Schrieke
heeftt voorgesteld. Hij ziet die wijzigingen als nodig om het bestaan van de in het Regeringsreglement
verborgenn kroonordonnantie te verduidelijken. Het lijkt eerder dat de wijzigingen nodig zijn om de
kroonordonnantiee als afzonderlijke categorie van regelgeving te introduceren.
Dee vraag is daarbij wel wat het nut is van een dergelijke introductie. Volgens Schrieke zouden alle
belangrijkee onderwerpen Nederlands-Indië betreffende bij kroonordonnantie, in plaats van bij algemene
maatregell van bestuur geregeld moeten worden. Het zou 'een eerste - en gevaarlooze - stap kunnen zijn
inn een door het meerendeel der deskundigen gewenschte richting: meerdere zelfstandigheid der koloniën'.3066 Zelfs Kleintjes, toch de belangrijkste medestander van Schrieke, vraagt zich in reactie daarop
mett recht af 'hoe de overdracht van alle gewichtige onderwerpen aan de kroonordonnantie in werkelijkheidd een stap van eenige beteekenis [kan] zijn in de richting van meerdere zelfstandigheid der
kolonie'.3077 Net als bij 'gewone' ordonnanties kan de kroon bij kroonordonnanties via de voorafgaande
machtigingg of latere goedkeuring immers zeer grote invloed uitoefenen op de inhoud van de regeling.

Dee conclusie van dit alles moet zijn dat het niet aannemelijk is dat de kroonordonnantie bestaat als
afzonderlijkee categorie van regelgeving voor Nederlands-Indie, en dat de introductie van de kroonordonnantiee als afzonderlijke categorie niet zou bijdragen aan een grotere zelfstandigheid voor de
regelgeverr in Nederlands-Indië.

4.23.44 De commissaris-generaal
Dee commissaris-generaal is een regelgever voor Nederlands-Indie in het stelsel van verdeling van
regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indie uit de periode 1816-1848.30* Tijdens de totstandko-

HTKK 1915-1916, p. 272.
Schriekee (1909), p. 9-10.
Kleintjess (1909), p. 3.
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mingg van het Regeringsreglement van 1854 heeft de regering voorgesteld om ook in het nieuwe stelsel
dee commissaris-generaal op te nemen als regelgever voor Nederlands-Indië, maar de Tweede Kamer
heeftt dat voorstel met een krappe meerderheid verworpen.

a.a. Het regeringsvoorstel en de redenen voor de Tweede Kamer om het te verwerpen
Inn het vorige hoofdstuk is gebleken dat Willem I tot drie keer toe commissarissen-generaal voor
Nederlands-Indiëë heeft benoemd. Zij stonden in rang boven de gouverneur-generaal en mochten in
overeenstemmingg met de bevelen van de Koning in Nederlands-Indië alle maatregelen nemen en
verordeningenn maken die zij doelmatig achtten en die door de Koning 'zelven op de plaats zijnde,
zoudenn kunnen worden bevolen'.309 De figuur van de commissaris-generaal is niet terug te vinden in de
Regeringsreglementenn uit de periode 1816-1848. Voor de benoeming van een commissaris-generaal is
datt geen beletsel: de Koning kon in deze periode de door (of vanwege) hem vastgestelde Regeringsreglementenn naar eigen goeddunken wijzigen of aanvullen, onder meer door de benoeming van een
commissaris-generaal. .

Tijdenss de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 wil de regering de kroon de bevoegdheidd geven een of meer commissarissen-generaal te benoemen. Als vanouds is de commissaris-generaal
eenn functionaris die boven de gouverneur-generaal staat en, volgens een mededeling in de memorie van
toelichtingg bij het tweede ontwerp-regeringsreglement, alles zal ''mogen doen wat de Koning, op de
plaatsplaats zijnde, zou kunnen doen'.310 De bevoegdheid om een commissaris-generaal te benoemen moet nu
well in de wet te vinden zijn: de Grondwet van 1848 vraagt om een wet die 'de bevoegdheden van de
verschillendee staatsmachten ten opzichte van het koloniaal bestuur zou afbakenen; (...) daaraan alleen
moestenn de staatsmachten hare bevoegdheden ontlenen'.311 De ontwerp-regeringsreglementen bevatten
daaromm een artikel 4 over de commissaris-generaal. In het derde en laatste ontwerp luiden dit artikel 4,
enn het daarmee nauw samenhangende artikel 1, voor zover van belang:
1.. De regering der koloniën en bezittingen van het Rijk in Azië, uitmakende het gebied van Nederlandsenn Indie, wordt in naam des Konings uitgeoefend door eenen Gouverneur-Generaal (...).
4.. Het onderzoeken of regelen van bepaalde zaken in Nederlandsen Indie kan door den Koning worden
opgedragenn aan een of meer buitengewone gevolmagtigden, den titel voerende van CommissarisGeneraall (...).312
Dee reacties op onrwerp-artikel 4 tijdens de mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer zijn
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verdeeld.. Een deel van de Tweede Kamer kan zich niet vinden in het ontwerp-artikel, een ander deel
heeftt er geen problemen mee.
Vann Goltstein en Thorbecke uiten tijdens de mondelinge beraadslagingen de meeste kritiek op
ontwerp-artikell 4. Zij achten het artikel in strijd met ontwerp-artikel 1, en het erop gebaseerde systeem
vann het ontwerp-regeringsreglement Volgens ontwerp-artikel 1 is de gouverneur-generaal de hoogste
gezagsdragerr in Nederlands-Indië. Ontwerp-artikel 4 bepaalt echter dat een commissaris-generaal kan
wordenn benoemd die, zo blijkt uit de zojuist vermelde opmerking in de memorie van toelichting bij het
tweedee ontwerp-regeringsreglement, in rang boven de gouverneur-generaal staat en mag regelen wat
normaliterr door de gouverneur-generaal wordt geregeld. Volgens Van Goltstein ondermijnt de mogelijkheidd een commissaris-generaal met regelgevende bevoegdheden te benoemen dan ook de regeling in
hett Regeringsreglement van het gezag van de gouverneur-generaal.313 En volgens Thorbecke maakt de
introductiee van een commissaris-generaal inbreuk op de in het ontwerp-regeringsreglement gewaarborgdee 'wettige bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal'.314
Thorbeckee voert daarnaast nog twee argumenten aan tegen ontwerp-artikel 4. Het eerste is een
praktischh argument. De benoeming van een commissaris-generaal zal de positie van de gouverneurgeneraall ernstig verzwakken, waardoor zijn gezag en het Nederlandse gezag in het algemeenn tegenover
dee inheemse bevolking kan verminderen. Het ambt van commissaris-generaal 'schijnt eene inbreuk op
dee eenheid en klem van het gezag'.315 Het tweede argument is juridischer: Thorbecke vindt dat de
benoemingg van een commissaris-generaal strijdt met de politieke ministeriele verantwoordelijkheid.
Dezee verantwoordelijkheid maakt het ondenkbaar dat de minister van koloniën 'iemand naar Oost-Indie
latee vertrekken met volmagt om te regelen zoo als het dien afgevaardigde zal goeddunken'.316
Dee belangrijkste voorstander van ontwerp-artikel 4 in de Tweede Kamer is Baud. Hij stelt dat de
praktijkk onder het vorige stelsel heeft bewezen dat er geen gevaar is voor verzwakking van het gezag
vann de gouverneur-generaal door de zending van een commissaris-generaal met regelgevende bevoegdheden.. Een dergelijke zending hoeft ook niet te strijden met de politieke ministeriële verantwoordelijkheid.. Als een commissaris-generaal naar Nederlands-Indië wordt gezonden, zal hij een bij Koninklijk
besluitt vastgestelde lastbrief meekrijgen waarin staat welke bevoegdheden hij heeft. De lastbrief
garandeertt zo het bestaan van politieke ministeriële verantwoordelijkheid voor de daden van de
commissaris-generaall - vanzelfsprekend, zo moet natuurlijk worden toegevoegd, voor zover deze
handeltt in overeenstemming met de lastbrief. Ook garandeert de lastbrief dat de aan de commissaris-

Ziee Keuchenius, deel ID, p. 116 en 120.
Keuchenius,, deel III, p. 118.
Keuchenius,, deel III, p. 120, zie ook p. 117.
Keuchenius,, deel III, p. 129-30.
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generaall toegekende bevoegdheden niet te uitgebreid zullen zijn.317
Datt de zending van een commissaris-generaal ontwerp-artikel 1 ontkracht, kan Baud niet ontkennen.
Doorr de zending kan twijfel ontstaan of ontwerp-artikel 1 'wel geheel toepasselijk is, vermits er dan één
mann in Nederlandsen Indie zal zijn, die niet beneden den Gouverneur-Generaal geplaatst is'. Maar, zo
vervolgtt hij, 'wanneer die zending nuttig (...) is (...) dan zal men zich met die anomalie voor een korten
tijdd moeten getroosten'.31*

Baudss verdediging van ontwerp-artikel 4 mag niet baten. Aan het eind van de mondelinge beraadslagingenn erover wordt het ontwerp-artikel met een krappe meerderheid van 27 tegen 25 stemmen verworpen,, waardoor de commissaris-generaal tot het eind van de in dit boek behandelde periode verdwijnt uit
hett staatsrecht voor Nederlands-Indiè".319 De belangrijkste reden daarvoor lijkt de inbreuk te zijn die
ontwerp-artikell 4 maakt op ontwerp-artikel 1. Van de drie argumenten die zijn ingebracht tegen de
figuurfiguur van de commissaris-generaal is het immers dit argument dat niet is weerlegd. In latere handboekenn zal de afschaffing van de figuur van commissaris-generaal dan ook vooral worden verklaard aan de
handd van dit argument. Zo zou volgens Kleintjes de opname van de figuur van de commissaris-generaal
inn het Regeringsreglement van 1854 strijdig zijn geweest 'met het in de beginselenwet van 1854
vastgelegdee regeeringsstelsel, waarbij de uitoefening der regeering aan een gouv.-generaal werd
opgedragen,, daarbij gebonden aan het reg. reglement'.320

b.b. Wijziging en intrekking van verordeningen van commissarissen-generaal
Verordeningenn kunnen slechts worden gewijzigd of ingetrokken door het orgaan dat ze heeft vastgesteldd of door een hoger orgaan. Nu hebben in de periode 1816-1848 commissarissen-generaal verschillendee algemene verordeningen vastgesteld die in de volgende periode nog steeds van kracht zijn.
Omdatt een commissaris-generaal met regelgevende bevoegdheden vanaf 1854 niet meer voorkomt in
hett Nederlands-Indische staatsrecht, en de commissaris-generaal hoger in rang was dan de gouverneurgeneraal,, Hgt het voor de hand dat nog van kracht zijnde algemene verordeningen van de commissarisgeneraall alleen door de kroon of de wetgevende macht kunnen worden gewijzigd of ingetrokken.
Dee praktijk is echter een andere gebleken. Er zijn regelmatig verordeningen van commissarissengeneraall gewijzigd of ingetrokken bij ordonnantie. Juridisch gezien lijkt dit onjuist. Waarom toch voor
dezee vorm van wijziging of intrekking is gekozen, is niet duidelijk, maar misschien heeft het ermee te
3177

Zie Keuchenius, deel III, p. 121-3 en 130-1. Zie ook Keuchenius, deel II, p. 354.
Keuchenius, deel III, p. 128.
3199
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het ambt commissaris-generaal weer in het leven geroepen: zie Van
denn Doel (2001), p. 176.
3200
Kleintjes (1932-1933), deel I, p. 199. Zie ook Margadant (1893-1897), deel I, p. 63. Zie Schrieke (1909),
p.. 114 voor een andere verklaring.
3188
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makenn dat de kroon, zoals eerder gebleken» nauw is betrokken bij het vaststellen van ordonnanties en
duss ook doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de inhoud van de wijziging en op het al dan niet
intrekkenn door de gouverneur-generaal van verordeningen van commissarissen-generaal.321

4343 Voorstellen tot verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indie e
Hett in de vorige paragraaf behandelde stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiee heeft lange tijd gefunctioneerd: ingevoerd in de jaren 1848-1854 wordt het pas in de
jarenn 1922-1927 vervangen door een enigszins ander stelsel Dat wil echter niet zeggen dat het stelsel in
dee tussenliggende tijd onbesproken is gebleven. Er zijn vele voorstellen gedaan om het te veranderen,
enn in het onderstaande zal daaraan aandacht worden besteed.
Bijj de behandeling van de voorstellen zal een verdeling worden gemaakt in twee groepen. Deze
verdelingg is gebaseerd op het feit dat het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden enerzijdss regelgevers kent in Nederland, de wetgevende macht en de kroon; en anderzijds een regelgever
kentt in Nederlands-Indie, de gouverneur-generaal, die bindende adviezen ontvangt van de Raad van
Nederlands-Indie.. De groep voorstellen die betrekking heeft op regelgevers in Nederland zal hieronder
wordenn omschreven als voorstellen tot verandering in het Nederlandse deel van het stelsel, en worden
behandeldd in paragraaf 4.3.1. De groep voorstellen om de regelgever in Nederlands-Indie een andere
samenstellingg of andere bevoegdheden te geven, om de samenstelling van de Raad van NederlandsIndiee te veranderen, of om nieuwe adviserende organen in Nederlands-Indie in te stellen, zal hieronder
wordenn omschreven als voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel, en
wordenn behandeld in paragraaf 4.3.2.

4.3.11 Voorstellen tot verandering in het Nederlandse deel van het stelsel
Inn het onderstaande komen drie voorstellen aan de orde: voorstellen tot het instellen van een Raad van
koloniënn of Koloniale raad (de termen worden door elkaar gebruikt), voorstellen tot het opnemen van
vertegenwoordigerss van Nederlands-Indie in de Staten-Generaal, en een voorstel tot het instellen van
eenn afzonderlijke Kamer voor Nederlands-Indie in Nederland.333 De behandeling van deze voorstellen
zall kort zijn omdat ze geen van alle in praktijk zijn gebracht

ï2

'' Zie Kleintjes (1923-1924), p. 254 en 274, en Schrieke (1909), p. 114-6 over deze kwestie, en voor
voorbeeldenn van wijziging of intrekking bij ordonnantie. Kleintjes en Schrieke vinden overigens dat wijziging of
intrekkingg bij kroonordonnanrJe wel is toegestaan.
3233
Er zijn natuurlijk meer voorstellen gedaan, maar de drie hier behandelde lijken de belangrijkste. Zie Van
Vollenhovenn (1934), p. 212-5 voor andere voorstellen.
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a.a. De Raad van koloniën/Koloniale raad
Inn de periode 1848-1927 wordt regelmatig voorgesteld om een Raad van koloniën in te stellen. Soms
will men deze Raad een adviserende functie geven, zodat strikt genomen geen sprake is van een veranderingg in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden. Andere keren wordt voorgesteld
omm een besturende (en regelende) Raad in te stellen.

Err zijn twee soorten voorstellen om een adviserende Raad in te stellen. Bij de eerste soort gaat het om
dee instelling van een uit Indische specialisten bestaande adviserende Raad ten behoeve van de minister
vann koloniën. Dit zou in feite de terugkeer betekenen van de in 1814 ingestelde en in 1819 opgeheven
Raadd van koophandel en koloniën, die als adviserend lichaam was toegevoegd aan de minister van
koloniënn (in 1814 nog secretaris van staat geheten). Zo willen bijvoorbeeld verschillende TweedeKamerledenn tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 'aan den Minister van
Koloniënn eenen kolonialen raad ter zijde (...) stellen',323 om overbelasting bij de minister te voorkomen.. Het denkbeeld is daarbij 'om aan den kolonialen raad niet eenig aandeel in het bestuur toe te
kennen,, maar dien enkel als adviserend ligchaam te doen optreden'.324 En in 1888 heeft Van der Lith in
eenn redevoering voor het Indisch genootschap voorgesteld om een adviserende Raad van koloniën in te
stellenn 'dien de Minister verplicht is te raadplegen bij de voorbereiding van wetten en koninklijke
besluitenn en verder bij belangrijke maatregelen'.323 Van der Lith denkt dat de instelling van deze Raad
dee positie van de minister tegenover de Staten-Generaal zal versterken. Er zal een grote kracht uitgaan
vann de minister 'die aan de wetgevende macht maatregelen voorstelt, welke ampel besproken zijn in
eenn vergadering van deskundigen: (...) en die dus van alle kanten licht heeft verkregen, dat hij bij de
Staten-Generaall weder in ruime mate kan doen schijnen'.326
Hett zijn voorstellen waarop de regering niet is ingegaan. Ze is ook niet ingegaan op voorstellen van
dee tweede soort, die de instelling behelzen van een uit Indische specialisten bestaande adviserende
Raadd van koloniën voor de Staten-Generaal. In 1863 ziet De Waal veel goeds in dit denkbeeld, het zou
onderr meer 'een korrektief zijn tegen den gebleken afkeer der kiezers om koloniale mannen naar de
vertegenwoordigingg te zenden'.327 Toch spreekt hij zich niet onomwonden uit voor de instelling van een
dergelijkee Raad. Dat doet in 1901 wel Fock, de latere minister van koloniën en gouverneur-generaal.
Volgenss hem moet de behoefte van de Staten-Generaal 'aan meer licht op koloniaal gebied (...) worden
bevredigd.. Men drage dus aan den Raad op, om van advies te dienen over de begrooting en over alle

Keuchenius,, deel II, p. 348.
Keuchenius,, deel II, p. 348.
Vann der Urn (1888), p. 175.
Vann der Lith (1888), p. 174.
Dee Waal (1863), p. 466.
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onderwerpen,, welke door een der Kamers der Staten-Generaal (...) in zijn handen worden gesteld'.

Naastt bovenstaande voorstellen over een adviserende Raad zijn er ook voorstellen om een besturende
(enn regelgevende) Raad van koloniën in te stellen. In 1848, aan de vooravond van de grondwetsherziening,, stelt Van Lennep dat
eenn kostbare Raad van Indien op Java, die alleen strekt om de handelingen van den Gouverneur
Generaall te belemmeren, zeer goed kon vervangen worden door een Raad van Koloniën, in het
moederlandd gevestigd en met het Oppertoezicht over onze Bezittingen in andere Waerelddelen
belast.329 9
Dee afschaffing van de Raad van Nederlands-Indië komt in andere voorstellen niet voor. De indieners
vann die voorstellen beperken zich tot het bepleiten van de instelling van een besturende Raad, toegevoegdd aan of ter vervanging van de minister van koloniën. Volgens Kmseman, die net als Van Lennep
schrijftt aan de vooravond van de grondwetsherziening van 1848, moeten 'Nederlands gewigtigste
stoffelijkee belangen (...) niet andermaal aan één man in handen worden gegeven'. 330 Nederland moet
hett bestuur der Overzeesche Bezittingen en Koloniën, en alles, wat daarmede in verband staat, toevertrouwenn aan een ligchaam van mannen, die kennis en ondervinding in die verwijderde gewesten
hebbenn opgedaan, en van anderen, die door hunne betrekkingen met die gewesten (...) voor eene
zoodanigee gewigtige taak zijn berekend. Daarin en daardoor alleen zijn duurzame en goede waarborgenn te vinden, dat alles zal worden bestuurd met wijsheid en voorzigtigheid.331
Krusemann geeft dit lichaam de naam van 'Raad van bestuur der Nederlandsche Overzeesche Bezittingenn en Koloniën'. 332 Zijn plan is bekritiseerd door Thorbecke, die denkt dat het een zeer log bestuur zal
opleverenn en geen politieke verantwoordelijkheid toelaat. De door Kruseman gewenste bestuursvorm is
daaromm 'onder alle denkbare vormen de slechtste, alléén goed (...) om aan terugkeerende oost- en
westindischee ambtenaren een mooi tehuiskpmen te openen'.333
Thorbeckess kritiek maakt geen eind aan de voorstellen tot instelling van een besturende en regelende
Raad.. Van de latere voorstellen worden er slechts twee genoemd. Zo wenst Van Herwerden in 1854 een
Raadd van koloniën, die 'met den tijdelijken Minister als President, behoort te zijn een

Regeerings-

3

lichaamlichaam voor Indië hier te lande'? * Een dergelijke Raad zal meer dan een minister zorgen voor
vastheidd van beginselen in het beheer van Nederlands-Indië.335 En in 1914 breekt Moresco een lans

32
** C. Th. van Deventer (1901), p. 95-6. De artikelen van Fock over de Raad van koloniën staan als bijlage
achterr Van Deventers voordracht over een Kamer voor Nederlands-Indië.
3299

Van Lennep, p. 10.

3300

Kruseman, p. 34.

3311

Kruseman, p. 34-5.

3322

Kruseman, p. 37.

3333

Thorbecke (1848), p. 34.

3344

Van Herwerden (1854), p. 114. Met 'hier te lande' wordt Nederland bedoeld.

3355

Zie Van Herwerden (1854), p. 115.
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voorr een Koloniale raad 'met ruime bevoegdheid, in de eerste plaats ten aanzien der begrooting'. Voor
eenn slechts adviserende Koloniale Raad schijnt Moresco 'geen nuttige werkkring aan te wijzen*.336 Wat
err ook zij van dat laatste, een besturende en regelgevende Raad is er evenmin als een adviserende Raad
ooitt gekomen.337

b.b. Vertegenwoordigers van Nederlands-Indië in de Staten-Generaal
Eenn ander in de periode 1848-1927 vaak terugkerend voorstel is het opnemen van vertegenwoordigers
vann Nederlands-Indië in de Staten-Generaal. De vorm die dit voorstel aanneemt verandert geleidelijk
enigszins. .

Hett eerste hier te behandelen voorstel komt uit Nederlands-Indië. Daar wordt, vooral ats gevolg van in
maartt 1848 binnengekomen berichten over de grondwetsherziening in Nederland, op 22 mei 1848 in
Bataviaa een protestbijeenkomst gehouden door 'hervormingsgezinden'.338 Men wilde tijdens deze
bijeenkomstt onder meer de door de hervormingsgezinden gewenste vertegenwoordiging bespreken 'van
dee Nederlanders in Indië bij de wetgevende magt in het Vaderland'.339 Vanwege de onrust die het plan
tott het houden van de bijeenkomst had opgeroepen, wordt echter besloten deze kwestie te laten
rusten.3400 Ze komt wel aan de orde in een adres uit Batavia van 26 juni 1848 van de heren Ardesch,
Tollenss en Thieme aan de Tweede Kamer. Zij willen 'dat Nederlandsen Indië ook in de vergadering
vann U Edel Mogenden werd vertegenwoordigd, om zoo doende (...) een gewenscht en hoogst doelmatig
tegenwigtt voor de autocratie van den Gouverneur-Generaal te zijn'.341
Aanvankelijkk is de aldus uitgesproken wens tot vertegenwoordiging slechts een leuze. Later wordt
diee leuze uitgewerkt. Die uitwerking houdt, aldus Veth in 1849, in
datt de vertegenwoordigers van Nederlandsen Indië, ten getale van twee of drie, die te gelijker tijd
zoudenn zitting hebben, uit de in Nederland aanwezige personen, die, uit Indië gerepatrieerd, met de
belangenn en behoeften van Indië door eigen aanschouwing bekend zijn, door de kiesgeregtigde

3366
3377

Moresco (1913), p. 6.
Zie Stolk, p. 35-85 voor een uitgebreidere behandeling van voorstellen tot instelling van een Koloniale

Raad. .
33gg

Veth (1849), p. 275.
Veth (1848), deel II, p. 12.
3400
Er wordt wel gesproken over verbetering van het onderwijs en over het principe dat alleen in Nederland
opgeleidenn worden toegelaten tot de hogere ambtenaarsrangen in Nederlands-Indië. Zie Van den Doel (1996), p.
101. .
3411
Veth (1848), deel II, p. 58. P.C. Ardesch is president van de Raad van Justitie te Batavia. De openbaar
gemaaktee brief waarin hij verklaarde deel te nemen aan de protestbijeenkomst van mei 1848 is een belangrijke
oorzaakk van de onrust opgeroepen door het plan tot het houden van die bijeenkomst. L.J.A. Tollens en H.C.A.
Thiemee zijn advocaten.
3399
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burgersburgers van Nederland zouden, gekozen worden (...).M2
Zoo zullen er steeds Kamerleden zijn die bekend zijn met koloniale zaken en die de andere Kamerleden
kunnenn voorlichten. Deze voorlichting kan bijdragen tot een betere behartiging van de belangen van de
Nederlandsee ingezetenen in Nederlands-Indie, tot het 'wijs en regtvaardig beheer der talrijke inlandsche
bevolkingenn aan onze magt onderworpen', en tot de 'vaststelling van uitvoerbare en met de werkelijke
behoeftenn des lands strookende, wettelijke voorschriften'.343
Inn 1878 wil ook de journalist Van Kesteren een vertegenwoordiging van Nederlands-Indië in de
Staten-Generaall (met name in de Tweede Kamer), om de belangen van Nederlands-Indië te beschermen.. Net als in het voorstel van 1848 moeten deze vertegenwoordigers gekozen worden uit 'oudIndiërss [die] tegenwoordig met verlof of voorgoed in Nederland gevestigd zijn'.344 Anders dan in het
voorstell van 1848 denkt hij aan maximaal vijf vertegenwoordigers. Zij worden, en dit is het grootste
verschill met het eerdere voorstel, gekozen door de Nederlanders (en overige Europeanen) in
Nederlands-Indie.. De inheemse bevolking en de met haar gelijkgestelden (voornamelijk Chinezen) zijn
tott de uitoefening van het actieve kiesrecht 'niet in staat, en die moeten dan natuurlijk ook niet als
kiezerss optreden'.345
Inn 1900 wil de schrijver van een hoofdartikel in de NRC, getiteld 'Vertegenwoordiging van de
koloniën',, ter verbetering van het koloniale beleid aan de Tweede Kamer vijf afgevaardigden uit
Nederlands-Indiee toevoegen. Verkiesbaar zouden zijn 'de mannelijke ingezetenen van een bepaalden
leeftijd,, in het volle bezit hunner burgerlijke en burgerschapsrechten'; een extra voorwaarde voor hun
verkiesbaarheidd is 'een tijdperk van onafgebroken verblijf in Indië, van bijvoorbeeld tien jaren'.346 Zij
moetenn worden gekozen door 'de Europeesche ingezetenen van Ned.-Indiê', en eventueel ook door
'inlanders,, die waarborgen van ontwikkeling bezitten'.347
Inn 1912 bepleit Van Braam een betere vertegenwoordiging van de belangen van Nederlands-Indië
'doorr het nederlandsche parlement uit te breiden met een flink aantal indische zetels'.348 Van Braam
streeftt naar 'een 20-tal indische afgevaardigden',349 die moeten worden afgevaardigd door de bevolking
vann Nederlands-Indie. Daartoe moet het kiesrecht worden verleend 'aan alle volwassen mannelijke

3422
Veth (1849), p. 278. Veth is bij de uitwerking niet betrokken. Schrijvend in Nederland vertelt hij slechts
watt in Nederlands-Indie is bedacht
3433
Veth (1849), p. 277.
3444
Van Kesteren (1878), p. 103.
3455
Van Kesteren (1878), p. 104.
3466
C. Th. van Deventer (1901), p. 85. Het NRC-artikel staat als bijlage achter Van Deventers voordracht over
eenn Kamer voor Nederlands-Indie.
3477
C. Th. van Deventer (1901), p. 84.
34t34t
Van Braam, p. 64.
3499
Van Braam, p. 71.
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"onderdanen"" [= inheemsen en vreemde oosterlingen] en Nederlanders uit geheel Nederlandsen OostIndië,, die de nederlandsche taal lezen en schrijven'.350

Geenn van bovenstaande voorstellen heeft geleid tot veranderingen in de samenstelling van het Nederlandsee parlement. Ze zijn vooral interessant omdat ze illustreren hoe geleidelijk een rol wordt toegekendd aan de Nederlanders in Nederlands-Indiè" en aan de inheemse bevolking aldaar bij het regeren van
Nederlands-Indië.. In paragraaf 4.3.2 zal deze ontwikkeling nader worden behandeld.

c.c. Een Kamer voor Nederlands-Indië in Nederland
Anderss dan de voorgaande voorstellen, is het voorstel om een eigen Kamer voor Nederlands-Indië in te
stellenn maar éénmaal gedaan, en wel in 1901 door Van Deventer in een rede voor het Indisch genootschap.3511 In die rede stelt hij dat de Staten-Generaal niet geschikt zijn voor de omvangrijke taak ten
aanzienn van Nederlands-Indië die ze op grond van de ministeriële verantwoordelijkheid op zich hebben
genomen.. Hun samenstelling geeft onvoldoende waarborgen 'voor een zaakkundige behandeling van
datt deel der wetgeving en de begrooting voor Ned.-Indië, dat (...) aan de Nederlandsche volksvertegenwoordigingg is opgedragen'.352 Bovendien moet de wetgevende macht zich steeds meer met zuiver
Nederlandsee kwesties bezighouden, waardoor de Staten-Generaal geen tijd hebben om de hun 'opgedragenn koloniale werkzaamheden naar behooren te behandelen'.353
Vann Deventer bepleit daarom een inkrimping van de koloniale taak van de Staten-Generaal. Daartoe
moett in Nederland worden ingesteld 'een uit met Indie bekende personen samengesteld staatslichaam,
waarop,, in hoofdzaak en als regel, de volgens het geldend staatsrecht tot de competentie der StatenGeneraall behoorende koloniale werkzaamheden overgingen'.354 De kroon moet voordat ze een Koninklijkk besluit voor Nederlands-Indië vaststelt overeenstemming over dat besluit bereiken met deze in het
openbaarr vergaderende Kamer voor Nederlands-Indië. Die overeenstemming verzekert de deugdelijkheidd van het besluit, zodat de 'thans dikwijls gevoelde behoefte aan regeling (...) door de wet in de
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Van Braam, p. 73.
Conrad Theodor van Deventer (1857-1915) studeert rechten in Leiden (1876-1879). In 1880 vertrekt hij
naarr Nederlands-Indië, waar hij onder meer werkt als lid van de Raad van Justitie te Semarang, en als particulier
advocaat.. In 1897 keert hij terug naar Nederland, waar hij dé vertegenwoordiger is van de ethische richting. Hij
bepleitt in vele artikelen, vooral in De Gids, een koloniale politiek in het belang van land en volk van NederlandsIndië.. Hij is voor de Vrijzinnig-Democratische Bond zowel Tweede-Kamerlid (1905-1909; 1913-1915) als
Eerste-Kamerlidd (1911-1913); in de Staten-Generaal treedt hij op als koloniaal specialist. In 1915 wordt hij
gepolstt in verband met een mogelijke benoeming als gouverneur-generaal; zijn plotselinge dood verhindert een
concretiseringg van deze benoeming.
3522
C. Th. van Deventer (1901), p. 41.
3533
C. Th. van Deventer (1901), p. 43.
3544
C. Th. van Deventer (1901), p. 52-3.
3511
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meestee gevallen niet meer [zal] bestaan'. 3 "
Dee leden van de Kamer voor Nederlands-Indie moeten worden gekozen 'door de tot het kiesrecht
voorr de Tweede Kamer der Staten-Generaal bevoegde ingezetenen van Nederland, die ten minste één
jaarr achtereen in Ned.-Indie hebben doorgebracht*.336 Bijzondere voorwaarden voor het passief kiesrechtt zijn volgens Van Deventer niet nodig: de beoordeling van de geschiktheid van mogelijke leden
vann de Kamer kan 'aan de (...) met Indiê bekende kiezers worden overgelaten'.337

Nett als de voorgaande voorstellen is Van Deventers voorstel niet in praktijk gebracht Als dat wel was
gebeurd,, zou het waarschijnlijk niet hebben gezorgd voor een grote rol voor de inheemse bevolking bij
hett regeren over Nederlands-Indie: het ligt niet voor de hand dat het door Van Deventer geopperde
kiezerscorpss veel inheemse afgevaardigden zou hebben gekozen voor de Kamer. Het is overigens goed
mogelijkk dat Van Deventer zelf hiermee weinig problemen zou hebben gehad. Zoals hierna zal blijken
heeftt hij bedenkingen bij een snelle toekenning aan de inheemse bevolking van een rol bij het regeren
vann Nederlands-Indie.

43.22 Voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel
Inn het onderstaande komen voorstellen om het Nederlands-Indische deel van het stelsel te veranderen
aann de orde. Om die voorstellen te behandelen moet eerst worden gekeken naar enkele theoretische
kwestiess zoals de na 18S0 veranderende opvattingen over de verhouding tussen Nederland en
Nederlands-Indiëë (paragraaf 4.3.2.1). Daarna zal worden gekeken naar voorstellen tot verandering die
niett door de overheid zijn gedaan (paragraaf 4.3.2.2). Vervolgens zal worden gekeken naar voorstellen
tott verandering die door de overheid zelf zijn gedaan. Deze voorstellen zijn uitgemond in de instelling
vann de Volksraad, een vertegenwoordigend lichaam voor Nederlands-Indie. De samenstelling en
bevoegdhedenn van de Volksraad zullen eveneens worden behandeld, en er zal worden aangegeven
waaromm de instelling van de Volksraad voor de in dit hoofdstuk behandelde periode niet zorgt voor een
veranderingg in de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indie (paragraaf 4.3.2.3).

43.2.11 Enkele theoretische kwesties
Hiernaa zal onder a worden gesproken over het verlangen naar zelfbestuur. Aangegeven zal worden wat
moett worden verstaan onder het begrip en dat verlangen naar zelfbestuur een steeds terugkerendee wens
is.. Wel neemt dit verlangen geleidelijk een andere vorm aan onder invloed van veranderingen in het

C.. Th. van Deventer (1901), p. 55.
C.. Th. van Deventer (1901), p. 55.
C.. Th. van Deventer (1901), p. 54.
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Nederlandsee koloniale denken vanaf ongeveer 1850. Onder b zullen die veranderingen, inclusief de
veranderingg in het denken over zelfbestuur, aan de orde komen. Ten slotte zal onder c het verlangen
naarr zelfbestuur voor Nederlands-lndië worden geëvalueerd.

a.a. Het verlangen naar zelfbestuur
Hett verlangen naar zelfbestuur ligt in de periode 1848-1927 ten grondslag aan veel, zo niet alle voorstellenn tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel van verdeling van regelgevende
bevoegdhedenn voor Nederlands-lndië.

a.1a.1 De betekenis van de term 'zelfbestuur'
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw komt in verschillendee teksten het verlangen aan de orde naar 'zelfbestuur' of 'zelfregering' voor koloniën in het algemeen
enn voor Nederlands-lndië in het bijzonder. Zo heeft s'Jacob het in 1863 over 'opleiding onzer koloniale
bezittingenn tot zelfbesturende staten', 3 " spreekt Van Lier datzelfde jaar over het streven om 'koloniën
tott zelfregering op te leiden',359 spreekt Van Assen zich in 1879 uit tegen 'zelfregeering in Indië',360
heeftt Brooshooft het in 1901 over het streven 'om Indië kalm te leiden in de richting van zelfbestuur',3611 acht Van Kol het in datzelfde jaar een plicht om de inheemse bevolking op te voeden 'tot
Zelfbestuur',3622 stelt Van Deventer in 1902 dat er moet 'worden gestreefd naar zelfbestuur van de
koloniënkoloniën en bezittingen',363 en spreekt Cohen Stuart in 1917 over 'het koloniale zelfbestuur'.364
Inn deze en soortgelijke teksten worden de termen 'zelfbestuur' en 'zelfregering' door elkaar (en als
synoniemen)) gebruikt, al bestaat er een voorkeur voor de eerste term. In overeenstemming met die
voorkeurr zal hierna, uitzonderingen daargelaten, worden gesproken over 'zelfbestuur'. De vraag is wat
err met deze term wordt bedoeld. Nu kan de term 'zelfbestuur' in de koloniale context verschillende
betekenissenn hebben,365 maar in bovengenoemde teksten heeft de term steeds één en dezelfde betekenis.
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s'Jacob, p. 197.
Van Lier, p. 334.
3600
Van Assen, p. 8.
3611
Brooshooft (1901), p. 19. Pieter Brooshooft (1845-1921) is hoofdredacteur van verschillende kranten en
tijdschriftenn in Nederlands-lndië, waaronder de Semarangsche Courant (1877-1880) en De Locomotief"(18871895;; 1898-1904). Hij is een vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische richting, getuige onder meer zijn
brochuree uit 1901 De ethische koers in de koloniale politiek.
3622
Van Kol, p. 215. Hendrikus Hubertus van Kol (1852-1925) heeft tussen 1876 en 1892 gedurende lange
periodess als ingenieur in Nederlands-Indifi gewerkt. Hij is Tweede-Kamerlid voor de SDAP (1897-1909); in de
Tweedee Kamer houdt hij zich vooral bezig met koloniale kwesties. Later is hij Eerste-Kamerlid voor diezelfde
partijj (1913-1924). Hij is een vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische richting.
3633
C. Th. van Deventer (1902), p. 92.
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Cohen Stuart (1916-1917), deel III, p. 161.
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Mett zelfbestuur wordt daarin (en in dit hoofdstuk) een situatie bedoeld waarin Nederlands-Indische
organenn zelfstandig de eigen, inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indie regelen en besturen,
mett zo min mogelijk (preventieve en repressieve) controle door Nederlandse organen.346
Hett streven naar zelfbestuur is een reactie op de ondergeschikte positie van de Nederlands-Indische
regeringg onder het in de periode 1848-1927 gekiende stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdhedenn voor Nederlands-Indie. Zoals al opgemerkt is net takenpakket van de Indische regelgever vrij
beperkt,, de kroon heeft immers regelgeving over allerlei belangrijke onderwerpen aan zich voorbehoudenn en de wetgevende macht kan naar behoefte regelen. Ook is de Indische regelgever bij zijn activiteitenn onderworpen aan een voortdurende controle door Nederlandse organen als gevolg van de ambtelijke
verantwoordelijkheidd van de gouverneur-generaal aan de kroon en van de politieke verantwoordelijkheidd van de minister van koloniën aan de Staten-Generaal.
Inn bovenstaande en in vele andere teksten worden het enge takenpakket en de Nederlandse leiband
bijj voortduring bekritiseerd en wordt de wens naar grotere zelfstandigheid voor de centrale regelgevendee (en bestuurlijke) organen in Nederlands-Indie bij voortduring geuit. Zoals gezegd verlangt men dat
Nederlands-Indiee zelfstandig zijn eigen, inwendige aangelegenheden regelt en bestuurt. Toegespitst op
hett vaststellen van regelgeving betekent dit dat men streeft naar een Nederlands-Indische regelgever die
opp het terrein van inwendige aangelegenheden zelfstandig regelt, en zo min mogelijk wordt gecontroleerdd door Nederlandse organen.367

Zelfbestuurr moet overigens worden onderscheiden van onafhankelijkheid: zelfbestuur gaat minder ver.
Bijj zelfbestuur blijft er een band bestaan tussen moederland en kolonie. De kolonie heeft immers alleen
zelfbestuurr op hetterreinvan inwendige aangelegenheden. Niet-inwendige aangelegenheden, zoals de
buitenlandsee betrekkingen, worden behartigd door of in samenwerking met het moederland. Bij
onafhankelijkheidd worden alle staatkundige en staatsrechtelijke banden met het moederland verbroken,
waarnaa er geen sprake meer is van een kolonie, maar van een zelfstandige staat, die al zijn aangelegenhedenn zelf behartigt

a.2a.2 Het verlangen naar zelfbestuur als steeds terugkerende wens
Hett verlangen naar een zelfstandiger positie voor de Nederlands-Indische regering wordt al geuit vóór
1666

Deze definitie doet denken aan die van de term 'autonomie' in het Nederlandse staatsrecht Toch zal de
termm 'autonomie' hierna - uitzonderingen daargelaten - niet worden gebruikt. Hiervoor zijn twee redenen: ten
eerstee is de term nauw verbonden met decentralisatie, zodat gebruik ervan tot verwarring zou kunnen leiden, ten
tweedee is in de context van het verlangen naar grotere zelfstandigheid voor Nederlands-Indie de term 'autonomie** door tijdgenoten minder vaak gebruikt dan de term 'zelfbestuur1.
MTT
Een voor de hand liggende vraag is welke aangelegenheden inwendig zijn - alleen op Nederlands-Indie
betrekkingg hebben - en welke niet Deze vraag, die pas in de jaren 1927-1942 uitgebreid aan de ordee komt zal in
hett volgende hoofdstuk worden besproken.
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dee invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Het in het vorige hoofdstuk behandeldee conflict tussen Elout en Van der Capellen is een voorbeeld van dit verlangen. Een ander voorbeeld is
tee vinden in een werk van Van Hofivell. In zijn Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van
18471847 merkt Van Hoëvell over de gouverneur-generaal op dat hij op het lot van de Europeanen en
inheemsenn in Nederlands-Indië een invloed uitoefent 'grooter dan die van den Koning der Nederlanden
opp dat zijner onderdanen in Europa; zijne magt is in dat opzigt bijna onbegrensd'.368 Tegenover het
opperbestuurr in Nederland is hij echter 'een dienstwillig dienaar. Zoo is hij een zonderling verschijnsel
inn de politieke wereld, in wien de hoogste magt met de meeste afhankelijkheid zich vereenigt'.369
Volgenss Van Hoëvell is
hett ongelukkigste van deze tweeslachtigheid, deze anomalie, dat zij den toean besar [= de grote heer,
oftewell de gouverneur-generaal] in staat stelt om kwaad te doen als hij wil, maar belemmert in ondernemingenn van algemeen nut, in krachtdadige maatregelen tot heil van Indië, en in alles wat van
blijvendee waarde zou zijn voor de ontwikkeling der materiele en morele krachten dezer landen.370
Hett verlangen naar een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering leeft ook na invoering van de
politiekee ministeriële verantwoordelijkheid. Zo kan gewezen worden op opmerkingen van Thorbecke
overr de zelfstandigheid van de gouverneur-generaal, gemaakt in de Tweede Kamer in november 1859.
Hijj vindt dat
dee eerste voorwaarde van een goede bekleeding van het Gouverneur-Generaalschap is dat de
Gouverneur-Generaall zelfstandig zij, een man van eigen stelsel en van eigene overtuiging. De minister
vann Koloniën (...) heeft zich te bepalen het werktuig, het orgaan te zijn van die regelende en kontrolerendee magt, die aan den Koning en den rijkswetgever voorbehouden werd. De Gouverneur-Generaal is
enn moet blijven de man van handeling en van bestuur, bij moet, schoon niet rechtstreeks bij deze
kamer,, zelf verantwoordelijk zijn en blijven; (...); als niet af te scheiden van eene zelfstandigheid,
zonderr welk een goed, krachtig bestuur over zee ondenkbaar is.371
Thorbeckee erkent dat de gouverneur-generaal aan de minister ondergeschikt moet zijn: 'het ligt in den
aardd der zaak dat de zelfstandigheid van den Gouverneur-Generaal beperkt wordt door de koninklijkministerieelee bevelen. Maar volgt daaruit, dat er bij den Gouverneur-Generaal geenerlei zelfstandigheid
kann of behoeft te bestaan?'372 Van de macht om de gouverneur-generaal bevelen te geven kan 'een
groott misbruik worden gemaakt, een misbruik, dat den Gouverneur-Generaal belet, in welke zaak ook
tee beslissen alvorens hij van hier vernomen hebbe wat te doen'.373
Verderr kan gewezen worden op een eerder genoemde brochure van Bake uit 1859, waarin hij zich
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Van Hoevell, p. 8.
Van Hofivell, p. 9. Overigens is volgens Van Hofivell niet de Koning, maar de minister van koloniën de
heerr en meester van de gouverneur-generaal. Hij komt tot die stelling omdat hij een te groot belang hecht aan de
inn 1840 ingevoerde strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid. Zie Van Hoevell, p. 9-11.
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verzett tegen 'het regeren van de Koloniën door het volk in het Moederland' en verlangt dat 'aan de
Indischee regering zo veel magt mogelijk' wordt gelaten.374 Ook kan gewezen worden op de eerder
behandeldee opvatting van De Waal uit 1863, die onderscheidt tussen bevelen van de kroon en bevelen
vann de minister. Deze opvatting hangt samen met een verlangen naar grotere zelfstandigheid voor de
gouverneur-generaal.. De Waal stelt dat 'het wezen van dit ambt zelfstandigheid vordert'. Volgens hem
wordtt de ondergeschiktheid 'van den Gouverneur-Generaal aan den minister door geenerlei staatsbelangg voorgeschreven' en is ze zelfs 'schadelijk, voor (...) het koloniale bestuur'.375
Inn 1879 bekritiseert Van Kesteren de 'overdreven bemoeiing der Staten-Generaal met Indië'.376 Het
ambtt gouverneur-generaal heeft volgens hem zijnn aanlokkelijkheid verloren, vooral door de vanaf 1848
ontstanee verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de minister van koloniën en de gouverneur-generaal:
Dee Kamer bindt hem de handen, en de Minister legt hem bovendien een leiband aan. De Minister (...)
bevordertt de bemoeizucht der Volksvertegenwoordiging met zijn werkkring door zijn zwakheid, en
verhaaltt ze daarna op den Landvoogd. Het Opperbestuur over de kolonie berust, naar zijn gedragslijn
tee oordeelen, thans bij de Staten-Generaal, die zijn lot in handen hebben, en naar wie hij, en in zijn
gevolgg de Landvoogd, zich voegen moet, zoodat de Landvoogd van hem bevelen te vragen en terechtwijzigingenn te ontvangen heeft, als ware hij een employé van het Ministerie van Koloniën.377
Vann Kesteren erkent de noodzaak van toezicht vanuit Nederland, maar daarbij is volgens hem zelfbeperkingg nodig. Deze zelfbeperking neemt de vorm aan van 'een eisen van het gezond verstand: - Indië
moett zooveel mogelijk bestuurd worden in Indië zelf.37'
Inn 1888 stelt Brooshooft dat een gezonde ontwikkeling van Nederlands-Indië onder meer wordt
belemmerdd door de uitoefening van regelgevende bevoegdheden over Nederlands-Indië, naast de kroon,
'doorr eene Nederlandsche vertegenwoordiging, die, schoon dan ook samengesteld uit de meest achtenswaardigee en bekwame mannen des lands, de Indische belangen niet behoorlijk kan behartigen'.379
Brooshooftt eist daarom 'gedeeltelijke wetgevende zelfstandigheid voor Indië'.380 Hij geeft niet aan wat
hijj daarmee precies bedoelt, maar waarschijnlijk gaat het, in de woorden van De Louter, om 'eene
wetgevendee macht in Ned-Indië zelf gevestigd en met medewerking der Indische maatschappij
samengesteld,, waarop het leeuwendeel van het Staatsgezag zou overgaan'.381 Deze laatste schrijver
gelooftt overigens niet in vrijwillige zelfbeperking van Nederlandse organen, hij verwacht meer van een
regelingg bij wet die een dergelijke beperking oplegt De wetgever kan daarmee 'de zucht tot inmenging
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(...)) beteugelen door de aanleiding te voorkomen, de gevolgen te regelen en alzoo de verantwoordelijkheidd tot elke inmenging te versterken'.3*2
Dee Louter benadrukt wel dat het streven naar zelfbestuur niet afdoet aan het feit dat NederlandsIndifii een kolonie is van Nederland, en dat dit feit een belangrijk gevolg heeft:
Zoolangg Nederlandsch-Indie eene onderhoorigheid blijft van Nederland, is het ondenkbaar, dat de
Kolonialee Regeering ophoudt onder de wettelijke macht der Nederlandsche Regeering te staan; en
zoolangg de laatste rust in handen van Koning en Staten-Generaal, zullen deze in hun onderlinge
verhoudingg ook het wettig oppergezag over den Gouverneur-Generaal behouden. Verandering in dien
rechtstoestandd is niet mogelijk zonder opoffering van Nederlands koloniale heerschappij.3*3
Ookk Van Deventer wijst er in 1901 op dat Nederlands-Indië, alle streven naar zelfbestuur ten spijt, een
koloniee van Nederland blijft:
Hoee men (...) ook de wetgeving en het bestuur over Indie" wenscht in te richten, zoolang Nederland
bekleedd blijft met de souvereiniteit over Indie en zoolang Nederlands staatsvorm is die der constitution e e ll regeering met ministerieele verantwoordelijkheid (...) zoo lang zullen ook de vertegenwoordigers
vann het nederlandsche volk de bevoegdheid hebben om op de behartiging van Indie's belang toezicht
tee houden, van die behartiging rekenschap te eischen en over dat belang te beslissen.384
Dee Nederlandse soevereiniteit over Nederlands-Indië maakt een volledig zelfstandige positie voor de
Indischee regelgever onmogelijk en enige invloed door Nederlandse organen op die regelgever onvermijdelijk.. Daarnaast maakt ze vaststelling van regelgeving voor Nederlands-Indië door organen in Nederlandd onvermijdelijk.
Tenn slotte wordt hier gewezen op Hasselman, die anders dan de voorgaande twee schrijvers vrijwel
uitsluitendd oog heeft voor het terugdringen van de bemoeienis van Nederland met Nederlands-Indië en
nett als Van Kesteren grote waarde hecht aan zelfbeperking van Nederland. In 1910 spreekt hij over een
ontwikkelingsprocess dat loopt van 'algeheele afhankelijkheid der kolonie' via 'zelfbeperking
Moederland'' naar *- indien bereikbaar -(...) wettelijke autonomie der kolonie'.

385

van het

Volgens Hasselman

verkeertt Nederlands-Indie nog in de eerste fase van dit proces: de 'bemoeienis van Opperbestuur en
Volksvertegenwoordigerr strekt zich nog steeds uit tot de details (...) der koloniale huishouding'. 386 Om
tee onderzoeken of Nederlands-Indiê vatbaar is voor zelfbestuur moet Nederland aan zelfbeperking
doen,, en moet meer in het bijzonder 'de Nederlandsche volksvertegenwoordiging (...) beginnen met
loslatingg van het leerstuk der onmisbaarheid van nare inmenging'.317 Alleen zo kan de kolonie worden
opgevoedd tot hogere zelfstandigheid.
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Uitt het bovenstaande blijkt dat het verlangen naar zelfbestuur een vast element vormt van het Nederlandsee koloniale denken. Uit het bovenstaande blijkt echter nog niet dat dit verlangen geleidelijk een
enigszinss andere vorm aanneemt: de gedachte dat zelfbestuur niet slechte moet zijn weggelegd voor een
autocratischee Indische regering, maar dat de bevolking van Nederlands-Indië, met name ook de inheemsee bevolking, moet worden betrokken bij het zelfbestuur wordt in de loop van de negentiende eeuw
steedss belangrijker. Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van veranderingen in het Nederlandse
kolonialee denken na 1850 over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië, veranderingen die
uitmondenn in de ethische richting en de ethische politiek.

b.b. Veranderende opvattingen over de verhouding Nederland - Nederlands-Indië
Hieronderr zal eerst worden aangegeven wat de opvattingen over deze verhouding zijn rond 1850.
Vervolgenss zal worden aangegeven hoe na 1850 deze opvattingen geleidelijk veranderen. Ten slotte
zullenn de ethischerichtingen de ethische politiek kort worden besproken.

b.b. 1 Opvattingen rond 1850
Inn de vorige twee hoofdstukken is gebleken dat vanaf het eind van de achttiende eeuw het Nederlandse
denkenn over de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië gekenmerkt wordt door twee
opvattingen.. Enerzijds moet Nederland profijt trekken van het bezit van Nederlands-Indië, anderzijds
heeftt Nederland een zorgplicht jegens de inheemse bevolking en moet het daarom de welvaart en het
geestelijkk welzijn van die bevolking vergroten. Hoewel deze opvattingen moeilijk lijken te verenigen, is
menn vrij algemeen van mening dat ze heel goed tegelijkertijd te verwezenlijken zijn.

Rondd 1850 is in bovenstaand koloniaal gedachtegoed nog maar weinig veranderd. Zo stek het TweedeKamerlidd De Monchy tijdens de totstandkoming van de Grondwet van 1848 dat de koloniën 'eene bron
vann welvaart [zijn] voor ons land'; daarnaast is in de koloniën 'eene overgroote bevolking aanwezig
(...),, wier belangen door ons moeten worden behartigd'.3"
Tijdenss de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 is het niet veel anders. In de
memoriee van toelichting bij het eerste ontwerp-regeringsreglement stelt de regering dat er als voorheen
voorr moet worden gezorgd
dat,, in de eerste plaats, het Nederlandsche gezag door vreedzame middelen in dat wingewest zal
kunnenn gehandhaafd worden, en dat, ten andere, behoudens de welvaart der inheemsche bevolking,
datt wingewest aan Nederland zal blijven verschaffen de stoffelijke voordeden, die het doel waren der

"** Handelingen 1847-1848, deel II, p. 249-50. Zie Handelingen 1847-1848, deel lil, p. 345, voor soortgelijke
opmerkingenn van de tijdelijke minister van koloniën De Rijk.
347 7

1X9

verovering. .
Dezee opmerking vermeldt de welvaart van de inheemse bevolking, maar niet haar geestelijk welzijn, en
roeptt daarom in het voorlopig verslag bezwaren op bij een aantal Tweede-Kamerleden. Misschien in
reactiee hierop stelt de regering in de memorie van antwoord bij het derde ontwerp-regeringsreglement
datt haar stelsel 'zoodanig zij (...) dat, behoudens de welvaart en geleidelijke ontwikkeling der inheemschee bevolking, Nederlandsch Indie aan den moederstaat blijve verschaffen de stoffelijke voordeelen,
diee geacht kunnen worden het doel der vestiging te zijn',390 zodat de welzijnscomponent als vanouds in
hett regeringsstandpunt is opgenomen.
Err is meer kritiek op het regeringsstandpunt over de verhouding tussen Nederland en NederlandsIndiê.. In het voorlopig verslag over het eerste ontwerp-regeringsreglement stellen andere TweedeKamerledenn dat materiële voordelen geen hoofddoel voor Nederland mogen zijn:
Nederlandd (...) moet Indie beschouwen, als bestemd om door de stoffelijke en zedelijke krachten van
hett moederland vooruitgebracht te worden op de baan der beschaving. Bevordering van de verstandelijkee en zedelijke ontwikkeling der inlandsche bevolking moet dus hoofddoel zijn.391
Well voegen deze leden hieraan toe 'dat eene geheele omkeering der bestaande instellingen in Indie
geenszinss bedoeld werd'.392
Dezee opvatting, die van de koloniale oppositie in de Tweede Kamer, wordt tijdens de mondelinge
beraadslagingenn verwoord door Van Hoëvell, de leider van die oppositie. Van Hoëvell benadrukt dat de
kolonialee oppositie niet verlangt dat Nederland geen directe voordelen meer heeft van NederlandsIndië.. Maar de leden van de koloniale oppositie
willenn niet behoudens, maar door de welvaart van de Indische bevolking de stoffelijke voordeelen van
Nederlandd bevorderen: eerst die welvaart en dan de voordeelen. Wij willen, zonder uitputting en voor
langenn duur trachten de kolonietebehouden, nuttig en voordeelig te doen zijn voor het moederland.
Dezee opmerking toont dat er tussen de regeringsopvatting en Van Hoevells opvatting eerder een
gradueell dan een wezenlijk verschil is. De vooronderstelling is gelijk: Nederlands-Indië moet voordelen
blijvenn verschaffen aan Nederland, maar daarbij mogen de welvaart en het welzijn van de inheemse
bevolkingg niet uit het oog worden verloren. Het verschil tussen beide opvattingen ligt alleen in het
belangg dat wordt toegekend aan elk van de twee elementen van de vooronderstelling.

Hett rond 1850 gebruikelijke standpunt over staatkundige rechten voor de inheemse bevolking is onder
meerr geformuleerd tijdens de algemene beraadslagingen over het Regeringsreglement van 1854. Zo
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Keuchenius,, deel II, p. 38.
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steltt het Tweede-Kamerlid Baud tijdens die beraadslagingen dat Nederlands-Indie een land is 'waar de
mede-regeringg van het volk is en waarschijnlijk wel altoos zal blijven uitgesloten'.39* Het TweedeKamerlidd Van Gohstein spreekt zich tijdens diezelfde beraadslagingen uit tegen de toekenning van
politiekee rechten aan de inheemse bevolking van Nederlands-Indie:
Dee ingezetenen dier streken zijn, bet is bekend, niet vatbaar voor eene zelfregcering; zij kunnen niet
wordenn geroepen tot deelneming aan het bestuur noch tot het uitoefenen van eenigen invloed daarop.
Staatkundigenn regten kunnen dien ten gevolge hun niet worden verleend.393
Hett standpunt van Baud en Van Goltstein wordt tijdens de algemene beraadslagingen in de Tweede
Kamerr niet bekritiseerd.

AII met al leveren de discussies tijdens de totstandkoming van het Regeringsreglement van 1854 geen
nieuwee uitgangspunten op. Toch valt er rond 1850 ook een ander element te ontwaren in het Nederlandsee koloniale denken. Zo is er de al eerder genoemde Proeve uit 1850 van Van Swieten, een voormaligg secretaris-generaal bij het ministerie van koloniën. In de inleiding ervan stelt Van Swieten:
Ookk Indie" hopen en vertrouwen wij zal eenmaal vrij zijn; niet door geweldadige afscheuring, maar
doorr eenen zachten overgang van afhankelijkheid tot maatschappelijke aanverwantschap; - aan
Nederlandd verbonden door gemeenschappelijk belang, door liefde en erkentelijkheid, gelijk een
mondigg geworden pupil aan eenen zorgzamen en liefderijken voogd, die zijnen kweekeling in kennis
enn beschaving opgevoed hebbende, hem aandeel in zijne zaken geeft. Daartoe moeten wij het leiden
doorr er nijverheid, behoeften, beschaving en kennis te ontwikkelen; door het in 't genot te stellen van
eenn welwillend bestuur. Daartoe behoort voor het oogenblik onze leus te zijn: alles voor, niets door
Indiö;; tot dat het, op eenen hoogeren trap van algemeene ontwikkeling gebracht zijnde, voor meerdere
vrijheidd vatbaar zal wezen.396
Inn het verlengde hiervan merkt Van Swieten over de inheemse bevolking op:
zonderr de emancipatie bij deze laatsten misdadig tegen te werken, behooren wij geene begeerten in
henn op te wekken, alvorens zij inderdaad rijp zijn voor een hooger genot.397
Enn in de brochure zelf maant hij Nederland en de Nederlanders in Nederlands-Indie*:
verbeterr de Indische maatschappij op eene geleidelijke wijze maar niet door schokken, beschaaf er de
opvoeding,, verhoog de zedelijkheid, vermeerder er de kennis, alvorens gij haar spreekt (...) van
staalkundigee regten.391
Zoalss wel vaker wordt hier gesproken over de Nederlandse plicht tot zorg voor het welzijn en de
welvaartt van de inheemse bevolking. Nederland moet immers in Nederlands-Indie' nijverheid, behoeften,, beschaving en kennis ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats in het kader van een verlicht
despotismee ('alles voor, niets door Indië'), dat volgens Van Swieten het enig juiste stelsel is zolang de
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inheemsee bevolking nog onvoldoende ontwikkeld is.
Uiteindelijkk zal ze echter uitmonden, en dit is een ander standpunt dan rond 1850 gebruikelijk, in
eenn situatie waarin Nederlands-Indië vrij zal zijn en de Indische maatschappij, waarmee Van Swieten
doeltt op de inheemse bevolking, staatkundige rechten zal hebben. Wel meent Van Swieten dat er in die
nieuwee situatie een nauwe band zal blijven bestaan tussen Nederlands-Indië en Nederland. Verder
noemtt hij geen termijn waarbinnen de nieuwe situatie verwezenlijkt zal zijn. Van Swietens opvatting
lijktt tot op zekere hoogte verwant aan een latere stroming in het Nederlandse koloniale denken. Het
ontstaann van die stroming, de ethischerichting,zal hieronder worden behandeld.399

b.2b.2 Veranderende opvattingen na 1850
Rondd 1850 is de heersende opvatting over de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië een combinatiee van de profijt- en de zorggedachte, en wordt aan staatkundige rechten voor de inheemse bevolking
niett of nauwelijks gedacht. In het Nederlandse koloniale denken van de periode na 1850 verdwijnt de
profijtgedachtee naar de achtergrond, blijft de zorggedachte een prominente rol spelen, en wordt de rond
18500 al bestaande gedachte aan een zelfstandiger positie voor de gouverneur-generaal - oftewel de
gedachtee aan zelfbestuur voor Nederlands-Indië

verbonden met de gedachte dat de bevolking van

Nederlands-Indiee bij dit zelfbestuur moet worden betrokken.

HetHet naar de achtergrond verdwijnen van de profijtgedachte
Voorafgaandd aan de behandeling van deze ontwikkeling moet erop worden gewezen dat de profijtgedachtee nooit helemaal verdwijnt uit het Nederlandse koloniale denken en het Nederlandse beleid tot aan
hett de facto einde van Nederlands-Indië in 1942 mede is blijven bepalen. In het onderstaande zal aan
ditt feit geen aandacht meer worden besteed.

Eenn vrij vroeg voorbeeld van kritiek op de profijtgedachte is te vinden in een artikel van Fruin uit 1865.
Hett Nederlandse volk kan volgens hem als 'christen-volk (...) niet anders souverein wezen dan met alle
rechtenn en verplichtingen, die de christelijke wijsbegeerte onzer dagen aan de souvereiniteit verbindt'.4000 Dit betekent met name dat wij Nederlanders
alss westersch souverein, van Indië niet mogen vorderen al wat ons goeddunkt: wij moeten vorderen
zooo veel wij behoeven om onzen plicht van souvereintevervullen; daar boven mogen wij niets vragen,
nietss nemen.
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Kenmerkend voor de ethische richting is naast een streven naar ontwikkeling van de inheemse bevolking
enn naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië mede voor en door de inheemse bevolking, ook een duidelijke
afkeuringg van de opvatting dat Nederland profijt mag trekken van Nederlands-Indië. Bij Van Swieten is van dat
laatstee geen sprake, zodat zijn brochure slechts 'tot op zekere hoogte' verwant is aan de ethische richting.
4000
Fruin, p. 32.
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Nederlandd mag het batig saldo dat Nederlands-Indië oplevert niet in zijn geheel aan zich toe-eigenen
'alss of het vanzelf sprak, dat al wat Indië overhoudt aan ons toebehoort'. Zo'n vanzelfsprekendheid
'berustt op niets dan misverstand'. Alles wat Nederlands-Indië overhoudt nadat Nederland het geldbedragg heeft ontvangen waarmee het zijn plicht als soeverein kan vervullen 'behoort aan Indiê, niet aan
ons'.*311 Fruin bekritiseert dan ook de 'staatslieden van alle partijen, de liberalen zoowel als de conservatieven',, die 'bij de discussion over het beheer van Indie altijd uitgaan van de onderstelling (...) dat het
batigg saldo van Indie1 noodzakelijk vloeien moet in de schatkist van Nederland'.402

Eenn soortgelijke veroordeling van de profijtgedachte, misschien iets sterker geformuleerd, is te vinden
inn een brochure uit 1869 van Des Amorie van der Hoeven. Volgens hem neigen conservatieven en
koloniaal-liberalenn ertoe om 'alle hervormingen in Indië te toetsen aan de behoeften der Nederlandsche
schatkist'.4011 De Indisch-radicalen, waartoe Des Amorie van der Hoeven ook zelf behoort, zien daarentegenn 'het trekken van batige saldo 's uit Indië als een onrechtmatige daacT.40* Dit is het gevolg van hun
uitgangspuntt 'dat tot de grondslag onzer heerschappij in Indië gesteld worde: de rechtvaardigheid' .4W
Enkelee jaren later, in 1872, verschijnt een artikel van Wijnmalen over de christelijk-historische,
oftewell antirevolutionaire richting en haar koloniale staatkunde.406 In dat artikel spreekt hij de wens uit
naarr een koloniaal programma van deze richting. In dat programma 'behoort de antirevolutionair eene
politiekk te wraken, waarbij wordt gehandhaafd dat juist het éénige, wat in onzen tijd het bezit van
koloniënn nog (...) kan rechtvaardigen, de materiëele winst is, die zij opleveren aan het moederland'.407
Weerr enkele jaren later wordt Wijnmalens wens verhoord. In 1878 wordt de Anti-revolutionaire
partij,, de ARP, door Abraham Kuyper landelijk georganiseerd, en in 1879 verschijnt Kuypers Ons
program,program, waarin hij de doelstellingen van de partij formuleert.408 Dit werk, hoofdzakelijk een herdruk
vann eerder verschenen krantenartikelen, bevat een partijprogram van 21 artikelen dat tot 1916 niet zal
wordenn gewijzigd. Het achttiende artikel gaat over de koloniën en luidt, voor zover van belang:
Voorr zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, belijdt zij [= de antirevolutionaire richting] dat de
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baatzuchtigee neiging van onze staatkunde, om de koloniën voor de kas van den staat of van den
particulierr te exploiteren, dient plaats te maken voor een staatkunde van zedelijke verplichting (...).409
Hett is een duidelijke stellingname tegen het profijtbeginsel, opgenomen in het programma van een
politiekee partij, en als zodanig van belang omdat het toont dat dit beginsel terrein begint te verliezen in
dee politiek. In later jaren zullen ook andere politieke partijen zich tegen het profijtbeginsel uitspreken.
Gewezenn wordt hier slechts op het door Van Kol in 1901 geschreven koloniale programma voor de in
18944 opgerichte sociaal-democratische arbeiderspartij, de SDAP. Eén van de grondbeginselen van dit
programmaa luidt: 'Het baatzuchtig beheer en de kapitalistische exploitatie onzer koloniën moet plaats
makenn voor een staatkunde van zedelijke verantwoordelijkheid.'410
Hoewell misschien niet iedereen het eens zal zijn met de nadruk op de kapitalistische aard van de
exploitatie,, wordt toch de afkeuring van de exploitatie- of profijtgedachte in 1901 in brede kring
gedeeld.. Het doet Van Deventer in datzelfde jaar opmerken dat 'de vraag of de koloniën ten bate van
hett moederland moeten worden geëxploiteerd of om hun zelfswil behooren te worden bestuurd, (...) in
laatstgenoemdenn zin beslist is'.411

DeDe handhaving van de zorggedachte
Anderss dan de profijtgedachte blijft de zorggedachte, oftewel de opvatting dat Nederland zorg moet
dragenn voor het materieel en geestelijk welzijn van de inheemse bevolking, ook na 1850 een brede
aanhangg vinden. Zo heeft s' Jacob, die een vrij conservatieve opvatting heeft over de verhouding tussen
Nederlandd en Nederlands-Indië, het in 1863 over de plicht die Nederland heeft om 'door de stichting
vann deugdelijke sociale instellingen en wetten de algemeene ontwikkeling te bevorderen*.412 Een
vooruitstrevenderr schrijver als Wijnmalen benadrukt in 1872 eveneens de plicht die Nederland ten
opzichtee van de inheemse bevolking heeft tot 'wegneming van alles wat belemmert, bevordering van
alless wat leidt tot voortdurende verbetering van zedelijk geluk en stoffelijke welvaart'.413 En de door de
ARPP beleden staatkunde van zedelijke verplichting waarover Ons program in 1879 spreekt wordt door
Kuyperr nader omschreven als een stelsel van voogdij waarin Nederland de plicht heeft om de inheemse
bevolkingg 'zedelijk op te voeden'.414
Inn later jaren is het niet anders. Zo stelt Van Nunen in 1897 dat het
einddoell van ons streven op koloniaal terrein (...) altoos [moet] zijn om de onder ons gezag staande
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bevolkingg (...) meer en meer te beschaven, te ontwikkelen en tot hoogere welvaart te brengen.
Ookk in wetenschappelijke werken wordt soms melding gemaakt van de zorgplicht die Nederland heeft
jegenss Nederlands-Indië. Gewezen kan worden op Grashuis' De staatsinstellingen van NederlandschIndiëIndië uit 1898, een artikelsgewijs commentaar op het Regeringsreglement van 1854. Aan het eind van
zijnn boek komt Grashuis (nogmaals) te spreken over de eed die de gouverneur-generaal aflegt aan het
beginn van zijn ambtsperiode. Grashuis stelt dat wanneer in die eed wordt gesproken over het bevorderenn van de welvaart van Nederlands-Indië, daarmee
niett louter stoffelijke welvaart bedoeld wordt, maar tevens bevordering van het verstandelijk en
zedelijkzedelijk welzijn der Inlanders. Deze zijn als een kostelijk pand toebetrouwd aan de zorg van Nederland,, en het Moederland is verplicht beschaving in eiken zin des woords te bevorderen en te behartigen.. De kleine natie, die bewind voert over tientallen van millioenen, is geroepen om de bruine
broederss op te heffen uit den staat van achterlijkheid, waarin zij nog verkeeren, en hen te leiden op den
wegg van vooruitgang, zoowel in stoffelijken als in zedelijken zin.416
Tenn slotte wordt hier gewezen op de sociaal-democraat Van Kol. Deze spreekt in 1901 in het door hem
geschrevenn koloniale programma voor de SDAP over een staatkunde van zedelijke verantwoordelijkheid,, en werkt dit nader uit in zijn opmerking dat het bezit van koloniën alleen dan te verdedigen is
zooo lang wij door onze hogere beschaving het welzijn der inlanders kunnen bevorderen, hun lot zullen
verbeteren,, hen opheffen tot een hooger zedelijk standpunt: in één woord hunne stoffelijke, zedelijke
enn geestelijke evolutie zullen begunstigen en verhaasten.417
Nederlandd heeft volgens Van Kol een zware schuld te delgen in Nederlands-Indië, en het bezit van
koloniënn is dan ook 'geen lust meer, maar een zwaaren last door de historie ons op de schouder gelegd'.
Nederlandd is de voogd geworden van de inheemsen, 'wier lot in onze hand is gesteld'.4"

DeDe opkomst van de gedachte aan zelfbestuur mede voor en door de bevolking
Allereerstt moet worden opgemerkt dat de gedachte aan zelfbestuur met daarin een rol voor de (inheemse)) bevolking in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw zeker niet algemeen wordt
aangehangen.. Zo erkent s'Jacob in 1863 dat de Nederlandse heerschappij over Nederlands-Indië niet
gebaseerdd is op het recht maar op 'haar feitelijk bestaan', en dat de positie van het Nederlandse bewind
aldaarr 'onnatuurlijk' is.419 Toch wil hij die heerschappij niet beëindigen, en is hij tegen de opleiding
vann de Nederlandse 'koloniale bezittingen tot zelfbesturende staten*.420 Hij vindt
datt belangelooze opleiding tot onafhankelijkheid niet kan zijn het voorname streven eener overheer-
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schendee regering in eene staatsbezitting, omdat het doel der overheersching zelve en de taak van het
overheerschendd bewind zich daartegen verzetten.421
Bovendienn zal volgens s'Jacob een onbevooroordeelde waarnemer van de inheemse bevolking erkennenn 'dat de kwestie omtrent zelfstandigheid en zelfbestuur welligt na eeuwen een onderwerp van
besprekingg zal kunnen uitmaken, maar mans wegens den geheel kinderlijken staat der bevolking nog op
oneindigg verren afstand ligt'.422
Vann een lossere band tussen Nederland en Nederlands-Indië wil Van Assen in 1879 voor het
ogenblikk evenmin weten. In zijn brochure Geen zelfregeering in Indië! acht hij zelfbestuur 'in Indië
nochh wenschelijk noch mogelijk'.423 Wel is hij even verder in de brochure minder stellig als hij opmerkt
datt het 'verschiet op zelfregeering in Indië (...) nog een zóó ver verschiet [is], dat wij het niet anders
dann onder de voorloopige onmogelijkheden kunnen opnemen en rangschikken'.424 Zelfbestuur is
misschienn niet onbereikbaar, maar hoogstens iets voor de verre toekomst.

Err zijn ook schrijvers die zich onomwonden uitspreken vóór zelfbestuur of soms zelfs onafhankelijkheidd voor Nederlands-Indië. Zo stelt de al genoemde Des Amorie van der Hoeven in 1862 en nog
duidelijkerr in 1869 dat 'het einddoel der Nederlandsche heerschappij over Indië moet zijn om Indië op
tete leiden tot onafhankelijkheid*.42S Het is niet de bedoeling de band tussen Nederland en NederlandsIndiëë snel te verbreken. Volgens Des Amorie van der Hoeven is 'het zeer wenschelijk voor Nederland
enn Ned. Indië beide dat de vereeniging, mits gegrond op regt en daaruit voortvloeijende harmonie van
belangen,, nog gedurende eeuwen zou blijven bestaan'.426 Als het eenmaal zover is dat de band wordt
verbroken,, dan moet Nederland er in ieder geval voor hebben gezorgd
jegenss Indië een werk van opvoeding en beschaving te hebben volbragt. De inboorlingen van den
Indischenn Archipel moeten dan aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt in de geschiktheid om zichzelvee te regeren, en het groote voorregt der nationale onafhankelijkheid meer waardig geworden
zijn.427 7
Hierr wordt de zorggedachte verbonden met de gedachte dat Nederland Nederlands-Indië moet opleiden
tott onafhankelijkheid. De zorg voor het geestelijk welzijn van de inheemsen houdt ook in het opleiden
tott het zichzelf in onafhankelijkheid regeren. Daarbij gaat het om een opleiding die Des Amorie van der
Hoevenn het liefst over vele eeuwen zou willen uitspreiden. Wel is hij reëel genoeg om te beseffen dat
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hett ook sneller afgelopen kan zijn met de Nederlandse rol in Nederlands-Indië.42*
Hett voogdijstelsel uit 1879 van Kuyper en de ARP, dat al is genoemd bij de bespreking van de
zorggedachte,, behelst niet alleen een zorgplicht Het behelst ook de verplichting voor de Nederlandse
voogdd ten opzichte van het inheemse pleegkind 'om het in de toekomst, zoo God dit wil, het innemen
vann zelfstandiger positie mogelijk te maken'.429 Zoals Kuypers veroordeling van het profijtbeginsel een
tekenn is dat dit beginsel in de politiek terrein verliest, zo is zijn uitspraak over de zelfstandiger positie
voorr de inheemse bevolking een teken dat de gedachte aan zelfbestuur, mede door de inheemse bevolking,, steviger voet aan de grond krijgt in de Nederlandse politiek.
Inn later jaren zullen ook andere politieke partijen zich positief uitspreken over de gedachte aan
zelfbestuurr met daarin een rol voor de inheemse bevolking. Zo stelt Van Kol in 1901 in het door hem
geschrevenn koloniale programma van de SDAP dat Nederland de 'inlander door wijze en onbaatzuchtigee voogdij' moet 'opvoeden tot Zelfbestuur', en het inheemse 'kind [moet] opvoeden tot een man'.430
En,, zo vervolgt hij
eenmaall man geworden, zal de Inlander onzer Oost-Indische koloniën op eigen beenen kunnen staan,
dee volwassene zal geen steun meer noodig hebben, de rijp gevallen vrucht zal afvallen van den boom.
Dan,, maar ook eerst dan, is het uur zijner volledige autonomie geslagen, dan is onze tijd voorbij, onze
taakk volbracht, dan hebben wij vervuld een plicht, een zending ...,43i
Tenn slotte wordt hier gewezen op de journalist Brooshooft, die zonder zich daarbij aan een termijn te
bindenn in 1901 stelt dat zelfbestuur de richting is 'die alle overzeesche koloniën of rijksdeelen te
eenigerr tijd goed- of kwaadschiks zullen inslaan'.432

Opp s'Jacobs en Van Assens opmerkingen na getuigen bovenstaande opmerkingen van een streven naar
eenn andere relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië. Bij dit streven kunnen wel kanttekeningen
wordenn gezet. Zo wordt zelden gesproken over onafhankelijkheid, en veel vaker over zelfbestuur voor
Nederlands-Indië.. Verder wordt de termijn waarbinnen een andere relatie tussen Nederland en
Nederlands-Indiëë - welke vorm die ook aanneemt - tot stand moet komen in het midden gelaten of zeer
ruimm genomen. Zo spreekt Kuyper over een andere relatie die 'in de toekomst' tot stand moet komen,
enn heeft Des Amorie van der Hoeven het over een opleidingsproces van vele eeuwen. Men wil een
anderee relatie, maar wil meestal ook dat er in die relatie een band tussen Nederland en Nederlands-Indië
blijftt bestaan, en gelooft niet dat de veranderde relatie op korte termijn zal ontstaan. Het zijn zelfbeperkingenn in het Nederlandse koloniale denken die in 1850 al bij Van Swieten te vinden zijn en waarvan
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Kuyperr (1879), p. 964.
Vann Kol, p. 215.
Vann Kol, p. 215.
Brooshooftt (1901), p. 19.
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ookk rond 1900 in de hieronder kort te behandelen ethische richting en ethische politiek maar zelden zal
wordenn afgestapt.433

b.3b.3 Ethische richting, ethici en ethische politiek
Dee zojuist geschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat er rond 1900 een richting in het Nederlandse
kolonialee denken bestaat die de profijtgedachte afwijst, en groot belang hecht aan het vergroten van het
geestelijkee en materiële welzijn van de inheemse bevolking en aan het op den duur toekennen van
zelfbestuurr aan Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking van
Nederlands-Indië.4344 Deze richting wordt hierna, zoals in de literatuur gebruikelijk, de ethische richting
genoemd.. Haar vertegenwoordigers, zoals de al genoemde Brooshooft, Van Deventer en Van Kol,
wordenn ethici genoemd. De term 'ethische richting' is afkomstig uit een brochure uit 1901 van Brooshooft,, De ethische koers in de koloniale politiek, waarin hij 'het veld winnen (...) der ethische richting
inn de Nederlandsche koloniale staatkunde' bespreekt.433
Centralee geschriften van de ethische richting zijn, naast Brooshoofts brochure uit 1901 en Van Kols
kolonialee programma uit datzelfde jaar, enkele artikelen van Van Deventer, zoals Een eereschuld uit
1899.. De ethische richting is aanvankelijk vooral een stroming in het Nederlandse koloniale denken,
maarr gaat vanaf 1901 ook een belangrijke rol spelen in het Nederlandse koloniale beleid. Dit koloniale
beleidd dat onder invloed staat van de ethische richting wordt ethische politiek genoemd. Ook deze term
iss ontleend aan Brooshoofts brochure uit 1901, waarin hij het heeft over 'ethische koloniale politiek'.436

Dee denkbeelden van de ethische richting gaan vanaf 1901 een belangrijke rol spelen in het Nederlandse
kolonialee beleid omdat in dat jaar een confessioneel kabinet optreedt onder leiding van Kuyper. Het
optredenn van dit kabinet leidt tot de volgende bekende passage in de troonrede van 1901:
Alss Christelijke Mogendheid is Nederland verplicht in den Indischen Archipel (...) geheel het regeeringsbeleidd te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een
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Zie ook Locher-Scholten (1981), p. 184.
Locher-Scholten heeft erop gewezen dat een sterke neiging tot geestelijke (zedelijke) verheffing rond 1900
niett alleen op koloniaal terrein naar voren komt Er was sprake van een morele preoccupatie op tal van terreinen.
Zoo streefde men rond 1900 naar zedelijke verheffing van de arbeider en van de vrouw, en naar beteugeling van
dee prostitutie. Ook op buitenlands terrein was een morele preoccupatie zichtbaar. Zie Locher-Scholten (1981), p.
177-81.. De ethische richting bouwt niet alleen voort op een koloniale traditie, maar is ook onderdeel van een
brederee beweging. Die bredere beweging zal hier niet worden behandeld.
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Brooshooft (1901), p. 6.
Brooshooft (1901), p. 7. Dit onderscheid tussen ethische richting en ethische politiek is gebaseerd op
Locher-Scholtenn (1981), p. 181 waar wordt onderscheiden tussen ethici en ethische politiek. Locher-Scholten
wijstt erop dat ethici in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw nauw betrokken waren bij het gevoerde
beleidd (de ethische politiek), maar dat dit beleid ook is bepaald door Van Heutsz en Colijn, die zich niet graag
zagenn ingedeeld bij de ethici. Er is een zeker verschil tussen ethici en ethische politiek, en het politieke beleid
valtt dan ook niet volledig samen met de toonaangevende (denk-)stroming. In aansluiting daarop wordt hier
onderscheidenn tussen de denkstroming (de ethische richting) en hett beleid (de ethische politiek).
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zedelijkee roeping heeft te vervullen.437
Dee door Kuyper sinds 1879 voorgestane gedachte van een zedelijke roeping, en de verdere uitwerking
vann deze gedachte in de ethische richting, worden hiermee uitgangspunt voor het door Nederland in
Nederlands-Indiëë te voeren beleid, de ethische politiek.
Nuu is 'ethische politiek' een problematische term. In de wetenschappelijke literatuur is er geen
consensuss over de precieze inhoud van de ethische politiek. Meestal laat men er in ieder geval de twee
zojuistt genoemde elementen van de ethischerichtingonder vallen:
1)) zorg voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de inheemse bevolking;
2)) het op den duur toekennen van zelfbestuur aan Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en
doorr de inheemse bevolking van Nederlands-Indië.43*
Somss laat men echter ook de Nederlandse expansie in de buitengewesten aan het eind van de negentiendee en het begin van de twintigste eeuw, eerder omschreven als een Nederlandse variant op het
modernee imperialisme, onder de ethische politiek vallen.439
Err bestaat in de wetenschappelijke literatuur evenmin overeenstemming over de periodisering van
dee ethische politiek. Over het beginjaar van de ethische politiek wordt getwist: vaak wordt 1901 gezien
alss het beginjaar van de ethische politiek, maar ook andere beginjaren worden genoemd, zoals 1891 en
1894.4400 Over het eindjaar van de ethische politiek bestaat evenmin overeenstemming: als eindjaar zijn
onderr meer genoemd 1920,1930 en 1942.441

Hett zou te ver voeren om de inhoud van de ethische politiek uitgebreid te behandelen. Met name hoeft,
gezienn de doelstelling van deze publicatie, niet te worden bepaald of de Nederlandse expansie in de
buitengewestenn wel of niet tot de ethische politiek gerekend moet worden, en hoeft niet te worden
beschrevenn welke vormen de zorg voor het welzijn van de inheemse bevolking in de ethische politiek
heeftt aangenomen. Van belang is hier slechts dat de ethische politiek streeft naar zelfbestuur voor
Nederlands-Indiëë naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking. Er zijn dan ook
verschillendee overheidsvoorstellen gedaan om dat streven te bevorderen.
Overr de inhoud van dit streven hoeft na het voorgaande niet veel gezegd te worden. Er moeten
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Van Raalte (1964), p. 194.
Zie bijvoorbeeld ENI, deel II, p. 419; Fumivall, p. 225-6, 229 en 264; Van Niel (I960), p. 9; LocherScholtenn (1981), p. 201; Van den Doel (1996), p. 173; B. de Graaff, p. 198.
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Zie bijvoorbeeld Fumivall, p. 236-7, Locher-Scholten (1981), p. 194 en 201, en B. de Graaff, p. 198.
440440
Van Niel (1960), p. 32, Van den Doel (1996), p. 157 en B. de Graaff, p. 251 laten de ethische politiek in
19011 beginnen. Volgens Fumivall, p. 229-30 en 233 begint de ethische politiek al in de jaren 1891-1894; en
volgenss Locher-Scholten (1981), p. 201 begint de ethische politiek in 1894.
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Van Niel (1960), p. 175 laat de ethische politiek in 1920 eindigen. Fumivall, p. 238 en 429 lijkt te
bewerenn dat de ethische politiek eindigt in 1930. Locher-Scholten (1981), p. 206 noemt 1942 als eindjaar.
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alleenn enkele opmerkingen worden gemaakt over de zinsnede 'naar westers model'. In de hierboven
behandeldee opvattingen over zelfbestuur is de mening dat het westerse model gevolgd moet worden een
verzwegenn vooronderstelling. Het bestaan van deze vooronderstelling blijkt in de eerste plaats uit later,
inn paragraaf 4.3.2.3 te behandelen regeringsvoorstellen van begin twintigste eeuw, die in NederlandsIndiee een centraal vertegenwoordigend lichaam naar westerse snit willen instellen. Daarnaast is de
vooronderstellingg geëxpliciteerd door twee ethici, zij het dat zij zich daarbij vooral richten op zelfbestuurr in Nederlands-Indiê* op decentraal niveau. Het gaat om Snouck Hurgronje en Van Deventer.442
Hierbovenn is gebleken dat het uitgangspunt bij het streven naar zelfbestuur de opvatting is dat
Nederlandd de inheemse bevolking moet opleiden om haar op zelfbestuur voor te bereiden. Snouck
Hurgronjee en Van Deventer nu vinden dat die opleiding het volgen van westers onderwijs en het
kennismakenn met de westerse cultuur en beschaving inhoudt. De westers opgeleide leden van de
inheemsee bevolking moeten vervolgens een belangrijk aandeel krijgen in het koloniale bestuur over
Nederlands-Indiê'' op decentraal niveau. Het geleidelijk betrekken van westers opgeleide leden van de
inheemsee bevolking bij het koloniaal-westerse bestuur zal, zo kan in aansluiting op beider opvattingen
wordenn geponeerd, de continuïteit van de westerse bestuursvorm garanderen ook als er in de toekomst
sprakee zal van zelfbestuur op centraal niveau met medewerking van de inheemse bevolking.
Snouckk Hurgronje en Van Deventer leggen in hun opvattingen wel andere accenten: waar Snouck
Hurgronjee streeft naar associatie, streeft Van Deventer naar assimilatie. Snouck Hurgronje vindt dat de
opleidingg van de inheemse bevolking behelst dat de hogere groepen van de inheemse (vooral Javaanse)
maatschappijj westers worden geschoold. Die scholing hoeft er niet toe te leiden dat deze groepen de
westersee cultuur volledig overnemen. Het is voldoende als de Javanen op hun eigen manier de westerse
cultuurr in zich opnemen. Van Deventer wil dat de inheemse bevolking de westerse cultuur en beschavingg volledig in zich opneemt. Aanvankelijk richt ook Van Deventer zich daarbij op de hogere groepen
vann de inheemse maatschappij; later - in 1915 -richthij zich op de hele inheemse samenleving.443

Zoalss het te ver zou voeren om de inhoud van de ethische politiek uitgebreid te behandelen, zo zou het
ookk te ver voeren om te bepalen wanneer de ethische politiek precies is begonnen; al kan uit het
bovenstaandee wel worden afgeleid dat 1901 er goede aanspraak op kan maken het beginjaar van de
ethischee politiek te zijn. Van belang is slechts dat regeringsvoorstellen om het streven naar zelfbestuur
tee bevorderen - in ieder geval waar het zelfbestuur op centraal niveau betreft - zijn gedaan in de eerste
twintigg jaar van de twintigste eeuw, een periode waarin - zo wordt vrij algemeen aangenomen - de
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Het gaat hier dus niet om zelfbestuur zoals dat eerder is gedefinieerd, namelijk als het nebben van een
centralecentrale regering die inwendige aangelegenheden regelt met zo min mogelijk inmenging vanuit Nederland.
4433
Zie Van den Doel (1994), p. 275-6 en 313, Locher-Schohen (1981), p. 184-5 en de in die werken genoemdee literatuur.

358 8

ethischee politiek de heersende beleidsrichting is.
Vann meer belang is om te bepalen wanneer de ethische politiek is geëindigd. Als namelijk de
ethischee politiek vóór 1942 is opgehouden het uitgangspunt van het Nederlandse koloniale beleid te
zijn,, heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor het overheidsstreven naar het toekennen van zelfbestuur
aann Nederlands-Indië naar westers model, mede voor en door de inheemse bevolking. Een dergelijke
bepalingg zal in het volgende hoofdstuk worden gegeven.

c.c. Evaluatie van het streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië
Inn het licht van al het bovenstaande kan worden gesteld dat het streven naar zelfbestuur voor
Nederlands-Indiè'' rond 1900 vier in vrij brede kring gedeelde uitgangspunten kent. Overigens zijn deze
uitgangspuntenn eerder achteraf door mij uit teksten van tijdgenoten geëxtrapoleerd, dan door tijdgenotenn zelf expliciet geformuleerd. Hieronder zal worden aangegeven om welke uitgangspunten het gaat.
Daarnaa zal worden aangegeven hoe twee van de uitgangspunten als zelfbeperkingen van het Nederlandsee koloniale denken terug te vinden zijn in de ethische richting en de ethische politiek.

c.c. 1 Uitgangspunten van het streven naar zelfbestuur
Het eerste uitgangspunt: grotere zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering is nodig, hetzij via
vrijwilligee zelfbeperking van Nederlandse organen, hetzij via een wettelijke regeling
Invloedd vanuit Nederland op de Nederlands-Indische regering is onvermijdelijk, zo wordt door verschillendee schrijvers over zelfbestuur erkend.444 Wel is, zo vinden vrijwel alle schrijvers over het onderwerp,
dezee invloed te groot De vraag is hoe ze kan worden beperkt en de Indische regelgever een grotere
zelfstandigheidd kan worden gegeven.
Eénn antwoord is vrijwillige zelfbeperking van Nederlandse organen. Zij moeten terughoudend zijn
bijj de uitoefening van hun controlerende en beïnvloedende bevoegdheden en de Indische regelgever
meerr ruimte laten. Het is een antwoord dat onder meer is geopperd in al behandelde geschriften van
Vann Resteren uit 1879 en Hassehnan uit 1910. De vraag is wel of deze optie erg effectief is, gezien de
verhoudingenn tussen de Staten-Generaal, de minister van koloniën en de gouverneur-generaal die met
dee Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 in het leven zijn geroepen.
Dezee verhoudingen impliceren dat de Staten-Generaal de regeringsdaden van de kroon en van de
gouverneur-generaall kunnen bemvloeden, en dat de kroon de regeringsdaden van de gouverneurgeneraall kan bemvloeden. Voor de zelfstandigheid van de Indische regering betekent dit in de woorden
vann De Louter hett volgende:
Inn hoever het zelfstandig oordeel en de vrijheid van beweging van den Gouv.-Generaal wordt geëerbiedigd,, hangt af van den tijdelijken Minister van Koloniën, terwijl de houding van dezen grootendeels

Ziee bijvoorbeeld De Louter (1888), p. 128-9 en C. Th. van Deventer (1901), p. 39.
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wordtt bepaald door de meerdere of mindere zelfbeperking van de Staten-Generaal bij de uitoefening
vann hun oppertoezicht over het koloniaal bestuur.443
Cruciaall is met andere woorden de houding van de Staten-Generaal. Bij een terughoudende opstelling
hunnerzijds,, wordt een zelfstandiger positie voor de Indische regelgever mogelijk. Zeker is die zelfstandigerr positie dan echter nog niet. Als de Staten-Generaal zich terughoudend opstellen, dan kan de
kroonn via zijn bevelen de regeringsdaden van de gouverneur-generaal altijd nog beïnvloeden. Ook van
dee kroon wordt in dit geval dus een terughoudende opstelling gevergd.
Beidee organen kunnen de regeringsdaden van de Indische regering beïnvloeden en hebben, getuige
dee voortdurende roep om grotere zelfstandigheid voor de Indische regering, de neiging om dat te doen.
Dee kans dat de Staten-Generaal of de kroon op eigen initiatief en zonder dwang van wettelijke voorschriftenn van die neiging zullen afstappen lijkt klein. En zelfs als de Staten-Generaal en de kroon op
eenn gegeven moment hun mogelijkheden tot beïnvloeding terughoudend zouden gebruiken, dan nog is
err geen garantie dat dit in de toekomst zo zal blijven. De zelfstandiger positie van de Indische regering
zouu daarmee afhankelijk zijn van welwillendheid van de Nederlandse organen. Vrijwillige zelfbeperkingg lijkt daarom geen effectief middel om grotere zelfstandigheid voor de Indische regering te bewerkstelligen. .
Eenn ander antwoord, beperking van de invloed van Nederlandse organen via een wettelijke regeling,
lijktt perspectiefrijker. Zoals eerder aangegeven heeft De Louter dit antwoord in 1888 geopperd.446 In
eenn dergelijke regeling zou, zo kan in aanvulling op deze schrijver worden opgemerkt, onderscheid
gemaaktt kunnen worden tussen inwendige aangelegenheden van Nederlands-Indië en niet-inwendige
aangelegenhedenn die Nederland en Nederlands-Indië gezamenlijk aangaan. Dit zou kunnen gebeuren
doorr een aantal zaken op te sommen die inwendige aangelegenheden zijn, en tot nader order ervan uit
tee gaan dat de overige zaken dat niet zijn.447 Vervolgens zou op het terrein van regelgeving kunnen
wordenn bepaald dat de regeling van inwendige aangelegenheden wordt overgelaten aan in NederlandsIndiëë gevestigde organen en slechts in nauwkeurig bepaalde gevallen is onderworpen aan (preventief of
repressief)) toezicht van organen in Nederland.

Het tweede uitgangspunt: grotere zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering vereist de instelling
vann een controlerend en eventueel mede-regelend orgaan in Nederlands-Indie, bij voorkeur in de vorm van
eenn vertegenwoordigend lichaam, gekozen door de bevolking van Nederlands-Indie
Aannemendee dat beperking van de invloed vanuit Nederland gewenst is, gaat het tweede uitgangspunt
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De Louter (1914), p. 211.
Zie De Louter (1888), p. 129.
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Of omgekeerd door een aantal zaken op te sommen die niet-inwendige aangelegenheden zijn, en tot ander
orderr ervan uit te gaan dat de overige zaken inwendige aangelegenheden zijn.
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eenn rol spelen, dat samenhangt met de positie van de Indische regering in Nederlands-Indië zelf. Die
regeringg wordt slechts gecontroleerd door organen in Nederland. De enkele beperking van de invloed
vann de kroon en de Staten-Generaal zou leiden tot een situatie waarin een autocratische Indische
regeringg tot op grote hoogte zijn gang kan gaan, zonder verantwoording af te hoeven leggen. Als wordt
gestreefdd naar zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model is deze situatie niet acceptabel.
Groteree zelfstandigheid voor de Nederlands-Indische regering ten opzichte van Nederland vereist
daaromm de invoering van een controlerend orgaan in Nederlands-Indië. In Van Deventers woorden:
Will men aan Indië, als onderdeel van den Staat der Nederlanden, een tot dusver ongekende vrijheid
vann beweging toekennen, men verzekere die vrijheid door een wettelijke regeling die de indische
regeeringg werkzaam stelt onder een voor het publiek zichtbare controle van in de kolonie-zelve
wortelendee organen. Haar te zoeken in de richting van een versterking van het koloniaal, ten koste van
hett moederlandsch gezag, doch met behoud van den autokratischen bestuursvorm die het indisch
staatsrechtt vooralsnog huldigt, zou achter- in plaats van vooruitgaan zijn. Het eenige voorbehoedmiddell tegen de al te nadeelige gevolgen, aan dien bestuursvorm verbonden, is het toezicht van het
parlementt (...).44*
Dee regelgevende (en bestuurlijke) activiteiten van de Indische regering op het terrein van de inwendige
aangelegenhedenn zouden door dit orgaan moeten worden gecontroleerd. Idealiter zou de Indische
regeringg dan ook aan dit orgaan verantwoordelijk moeten zijn en zou zelfs de vertrouwensregel kunnen
wordenn ingevoerd. Verder zouden de taken van dit orgaan niet alleen controlerend hoeven te zijn. Zo
zouu kunnen worden bepaald dat het samen met de Indische regering regelgeving vaststelt inzake de
inwendigee aangelegenheden van Nederlands-Indië. Al met al zou zo in Nederlands-Indië een stelsel
wordenn ingevoerd dat het constitutionalistische parlementaire stelsel zeer dicht nadert.
Watt betreft de samenstelling van het orgaan: omdat de werkzaamheden van de Indische regering
gevolgenn hebben voor zowel de Europese als de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, zou dit
orgaann moeten bestaan uit vertegenwoordigers van beide bevolkingsdelen. Deze vertegenwoordigers
zoudenn bij voorkeur ook door de bevolking gekozen moeten worden.

Het derde uitgangspunt: de bevolking van Nederlands-Indie, met name het inheemse deel ervan, is nog niet
rijpp voor de invoering van een dergelijk vertegenwoordigend lichaam, en moet eerst worden opgeleid om aan
zelfbestuurr deel te kunnen nemen
Datt de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indië nog niet rijp is voor deelname aan zelfbestuur is
doorr verschillende schrijvers gesteld, zoals Van Resteren in 1878, Van der Lith en De Louter in 1888,
enn Van Deventer in 1901.449 De vraag is dan hoe de bevolking rijp moet worden gemaakt. Over het
algemeenn ziet men in deze twee opties, die hoewel ze volgens sommigen op enigszins gespannen voet
staan,, elkaar toch niet hoeven uit te sluiten. De Nederlandse wetgever heeft in ieder geval van beide
4488

C. Th. van Deventer (1909), p. 254. Mijn cursivering. Zie ook C. Th. van Deventer (1910), p. 511 en 518.
Zie Van Resteren (1878), p. 97-8; Van der Lith (1888), p. 161-2 en 168; De Louter (1888), p. 120 en 141;
C.. Th. van Deventer (1901), p. 48-50.
4499

361 1

optiess gebruik gemaakt.430
Dee eerste optie behelst de instelling op centraal niveau van een vertegenwoordigend orgaan zonder
bevoegdhedenn dat als opleidingsinstituut kan worden gebruikt, en vertegenwoordigers van de bevolking
vann Nederlands-Indië kan voorbereiden op een toekomstige actieve rol in het zelfbestuur. Zoals zal
blijkenn in paragraaf 4.3.2.3 heeft de Nederlandse wetgever in 1916 voor deze optie gekozen.
Dee tweede optie is door vele schrijvers gepropageerd, waaronder De Louter. Volgens hem moet
eenn vertegenwoordigend stelsel, om goede vruchten te dragen en duurzaam te zijn, van onderen
wordenn opgebouwd en niet van boven worden opgelegd. Eene Ned.-Indische vertegenwoordiging is
ondenkbaar,, zoolang niet in de onderdeelen de stof is gevormd, waaruit zij wellicht eenmaal zal
ontstaan.451 1
Err moet eerst 'stof tot zelfwerkzaamheid verschaft en de behartiging van eigen belangen in kleinen
kringg aangeleerd en doorgedrongen zijn, alvorens men de staatstaak in het groot aan Indië kan overlaten
enn daartoe hare ingezetenen mag oproepen'.452 In iets plastischer bewoordingen uitgedrukt: eerst 'moet
dee bodem bereid worden en moeten de muren opgetrokken zijn, alvorens men het dak gaat spannen'. 4 "
Dezee optie behelst met andere woorden dat de bevolking van Nederlands-Indië eerst moet leren mee
tee werken aan regeren op decentraal niveau, en dat pas daarna kan worden gedacht aan medewerking
vann de bevolking aan zelfbestuur op centraal niveau. Het is een optie die na De Louter nog door velen
zall worden verdedigd, bovenal door Colijn.454

Bijj het derde uitgangspunt zijn twee kwesties nog van belang. In de eerste plaats dient te worden
bedachtt dat dit uitgangspunt met zich meebrengt dat zelfbestuur voor Nederlands-Indië pas mogelijk
zall zijn als de (inheemse) bevolking voldoende is opgeleid. Tot dan blijft een grote rol voor Nederlandsee organen nodig om niet in een situatie terecht te komen waarin een autocratische Indische regering tot
opp grote hoogte zijn gang kan gaan, zonder verantwoording af te hoeven leggen.
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In het onderstaande zal alleen worden gesproken over het gebruik dat de Nederlandse wetgever heeft
gemaaktt van de eerste optie. Zie Van den Doel (1994), p. 238-61, 313-30, 352-72; en Kleintjes (1932-1933),
deell II, p. 1-204 voor het gebruik van de tweede optie.
4511

De Louter (1888), p. 141.
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De Louter (1888), p. 120.
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De Louter (1888), p. 120. Colijn zal later een soortgelijke beeldspraak gebruiken.
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Hendrikus Colijn (1869-1944) wordt in 1892 tweede luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch
leger.. In 1893 vertrekt hij naar Nederlands-Indië en neemt daar deel aan militaire expedities. In 1904 vertrekt hij
naarr Nederland, waar hij wordt ontvangen door koningin Wilhelmina en koningin Emma, en zich onderhoudt met
minister-presidentt Kuyper over de koloniale politiek. In datzelfde jaar gaat hij terug naar Nederlands-Indië, waar
hijj tot 1909 verschillende bestuursfuncties vervult. In dat jaar wordt hij gekozen tot Tweede-Kamerlid voor de
ARP,, en vertrekt hij naar Nederland. Later is hij onder meer minister van oorlog, directeur van de Koninklijke
Petroleumm Maatschappij en lid van de raad van beheer van Shell. In 1922 wordt hij voorzitter van de ARP. Vanaf
datt jaar wijdt hij zich volledig aan de politiek. Hij leidt tot de Tweede Wereldoorlog vijf kabinetten (1925-1926;
1933-1935;; 1935-1937; 1937-1939; 1939), en is van 1933 tot 1937 ook minister van koloniën. Colijns koloniale
opvattingenn zijn conservatief, en zullen vooral in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
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Inn de tweede plaats vindt het derde uitgangspunt - sterker dan de twee vorige uitgangspunten, die in
hoofdzaakk voortvloeien uit staatkundige en staatsrechtelijke gegevenheden - zijn oorsprong in belangrijkee mate in de perceptie van de Nederlandse waarnemer van de inheemse samenleving. Dit uitgangspuntt neemt daarom deels de vorm aan van een zelfbeperking in het Nederlandse koloniale denken,
zekerr als de inheemse samenleving zich in de loop van de twintigste eeuw sterk gaat ontwikkelen.

Het vierde uitgangspunt: de opleiding van de inheemse bevolking zal lange tijd in beslag nemen, en mag bij
voorkeurr niet leiden tot beëindiging van de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indifi
Geblekenn is dat bij de opkomst van het verlangen naar zelfbestuur mede voor en door de inheemse
bevolkingg de termijn waarbinnen zelfbestuur moet worden verwezenlijkt in het midden wordt gelaten
off zeer ruim wordt genomen, en zelden wordt gesproken over onafhankelijkheid. Men wil een andere
relatiee tussen Nederland en Nederlands-Indië, maar gelooft niet dat deze relatie op korte termijn zal
ontstaan,, en wil meestal dat er een band tussen Nederland en Nederlands-Endiè* blijft bestaan. Men
schriktt met andere woorden terug voor een snelle invoering van zelfbestuur en voor de uiterste consequentiee van een opleiding tot zelfbestuur, te weten onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië. Ook dit
uitgangspuntt is in belangrijke mate een zelfbeperking in het Nederlandse koloniale denken, gebaseerd
opp de perceptie van de Nederlandse waarnemer van de inheemse samenleving en op het verlangen om
Nederlandsee verworvenheden te behouden.

c.2c.2 Het derde en het vierde uitgangspunt als zelfbeperkingen in de ethische richting en de ethische
politiek politiek
Bovengenoemdee zelfbeperkingen zijn constanten in het Nederlandse koloniale denken over zelfbestuur
waarvann ook vooruitstrevende schrijvers en beleidsmakers maar zelden zijn afgestapt. Ze zijn al in 1850
bijj Van Swieten te vinden en ook in de ethische richting en de ethische politiek, onder meer bij Van
Deventer.4" "

Inn zijn redevoering uit 1901 over een Kamer voor Nederlands-Indiè" in Nederland stelt Van Deventer te
dromenn van 'een lichaam, dat zooveel mogelijk alle belangen en alle ingezetenen van Ned.-Indiè* bruinee zoowel als blanke - vertegenwoordigde en dat dank zij het stelsel van openbaarheid, op zijn
beurtt weder onder de controle stond van het groote publiek'.45* Dit is volgens Van Deventer echter
slechtss een schone droom, die nog niet voor verwezenlijking vatbaar is. Daarvoor ontbreekt in
Nederlands-Indiè'' vooralsnog de juiste mentaliteit De beste manier om die mentaliteit in het leven te

Ziee ook Locher-Scbohen (1981), p. 184.
C.. Th. van Deventer (1901), p. 49.
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roepenn is het toekennen van invloed aan de bevolking van Nederlands-Indië op de regeling van lokale
aangelegenheden.. Pas als dat is gebeurd en er enige ervaring mee is opgedaan kan de vraag worden
beantwoordd of vertegenwoordigers van de Indische bevolking ook kunnen meewerken aan het besturen
enn het vaststellen van regelgeving op centraal niveau. Van Deventer voegt daaraan toe dat
ookk indien het antwoord op deze vraag beslist bevestigend blijkt te kunnen luiden, ook dan zou
gedurendee een voorloopig nog niet afzienbaren tijd, de regeering over Ned.-Indië niet in haar geheel of
nagenoegg in haar geheel aan indische organen kunnen worden overgelaten. Ik durf zeggen dat niemand
onzerr zich zal voorstellen dat (...) in de eerstkomende halve eeuw, de regeering over Indie zal kunnen
wordenn gevoerd, zonder dat daarop van de zijde des souvereins - d.i. Nederland - belangrijke invloed
wordtt uitgeoefend.457
Volgenss Van Deventer is de inheemse bevolking nog lang niet rijp voor medewerking aan het regeren
vann Nederlands-Indië op centraal niveau, oftewel voor zelfbestuur. En dit betekent dat in ieder geval in
dee eerste vijftig jaar van de twintigste eeuw de regering van Nederlands-Indië door organen in Nederlandd moet worden gecontroleerd en beïnvloed: het blijft onder meer 'de plicht van het nederlandsche
parlement,, elk voorstel uit Indië gedaan te toetsen aan 's lands belang'.458 Er is geen alternatief tenzij
menn voorstander is van een autocratische Indische regering die in grote mate zijn eigen gang gaat.

Vann Deventer is dus terughoudend met het op korte termijn toekennen van een rol aan de bevolking
vann Nederlands-Indië bij zelfbestuur. Hij, en meer in het algemeen de ethische richting, is nog terughoudenderr als het gaat om het toekennen van onafhankelijkheid aan Nederlands-Indië. Eerder is al
geblekenn dat ethici als Brooshooft en Van Kol spreken over zelfbestuur voor Nederlands-Indië, niet
overr onafhankelijkheid, en dat zij een band tussen Nederland en Nederlands-Indië willen behouden.
Vann Deventers opvattingen wijken hiervan niet veel af: hij wil dat Nederlands-Indië zo lang mogelijkk voor Nederland behouden blijft. Weliswaar ontkent hij niet dat het einddoel van de Nederlandse
kolonialee politiek het opleiden tot onafhankelijkheid zal zijn, maar hij hoopt dat die onafhankelijkheid
langg op zich zal laten wachten, vreedzaam zal worden verkregen, en dat er na verkregen onafhankelijkheidd nauwe banden zullen zijn tussen Nederland en zijn voormalige kolonie. Het zijn opvattingen die
uitt verschillende van zijn geschriften blijken.
Inn Een eereschuld, waarin hij stelt dat na de invoering op 1 januari 1867 van de wet tot regeling van
dee wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen van Nederlands-Indië de 'onttrekking van
middelenn aan de indische en ten bate van de nederlandsche schatkist (...) onverdedigbaar [was] en dat
duss de sedert 1 Januari 1867 aan Indië onttrokken millioenen aan Indië moeten worden teruggege-

4577
C. Th. van Deventer (1901), p. 50. In later jaren beantwoordt Van Deventer deze vraag bevestigend, maar
ookk dan gelooft hij niet dat er snel een centraal vertegenwoordigend lichaam zal komen. Zie C. Th. van Deventer
(1914),, p. 423, waar hij stelt dat Nederlands-Indië een op democratische grondslag berustend lichaam dat de hele
Nederlands-Indischee bevolking vertegenwoordigt op den duur niet zal kunnen ontberen.
45SS
C. Th. van Deventer (1910), p. 511. Met "s lands belang' wordt het belang van Nederlands-Indië bedoeld.
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ven\*ven\*i9i9 stelt hij ook dat deze teruggave een daad zou zijn 'niet alleen van rechtvaardige, maar ook van
verstandigee politiek'.4*0 De teruggave zal de ontevredenheid van de Nederlands-Indische bevolking
wegnemen,, en het behoud van Nederlands-Indië voor Nederland waarborgen. Er bestaat volgens Van
Deventer r
geenn beter middel (...) om dat behoud te waarborgen, dan een politiek van rechtvaardigheid en eerlijkheid.. Want alleen daardoor zullen wij ons duurzaam kunnen verzekeren van een macht, waartegen de
sterkstee landingslegers niet zouden zijn opgewassen: de achting, de liefde, de trouw der talrijke
bevolkingg van Insulinde.*1
Inn een artikel uit 1902, Indië en de democratie, benadrukt Van Deventer dat Nederland NederlandsIndiëë voorlopig niet mag verlaten. Dh zou onafhankelijkheid betekenen voor Nederlands-Indië, maar de
inheemsee volkeren 'zouden niet in staat zijn, van die onafhankelijkheid een goed gebruik te maken'.462
Voorlopigg is Nederlands-Indië, net als de overige Nederlandse koloniën en bezittingen, beter af onder
Nederlandss beheer, al moet wel 'worden gestreefd naar zelfbestuur van de koloniën en bezittingen'.m
Hett is goed mogeUjk dat de Nederlandse koloniën onder het Nederlandse beheer 'opgroeien tot geheelzelfstandigee gemeenschappen, die (...) de band met het moederland als overbodig geworden zullen
losmaken'.. Van Deventer hoopt dat dit losmaken pas zal gebeuren 'na verloop van enkele eeuwen', in
dee vorm van 'een scheiding met onderling goedvinden', en zal worden 'gevolgd door een op wederzijdschee achting en vriendschap berustend bondgenootschap'.464
Nogg in 1915 zal Van Deventer, in reactie op een redevoering van Bordewijk voor de vereniging
'Moederlandd en koloniën',465 de opvatting verdedigen dat Nederland en Nederlands-Indië op (zeer)
langee termijn vreedzaam zullen scheiden, maar door vele banden met elkaar verbonden zullen
blijven.4666 Het is een optimistische opvatting waar Bordewijk zijn pessimistischer opvatting tegenover
stelt.. Bordewijk gelooft dat de ethische koloniale politiek, die hij overigens ondersteunt, op termijn
moett leiden tot het aftreden van Nederland als voogd, en dus tot de onafhankelijkheid van de kolonie.
Hijj vraagt zich echter af of staten als Nederland, 'wier wereldpositie staat en vah met hun koloniale

4599
C. Th. van Deventer (1899), p. 23. Volgens Van Deventer is de teruggave van die Indische miljoenen, 187
inn totaal, de ereschuld van Nederland aan Nederlands-Indië.
4600
C. Th. van Deventer (1899), p. 25.
461
C.. Th. van Deventer (1899), p. 43.
4622
C. Th. van Deventer (1902), p. 89. Een andere mogelijkheid, aldus Van Deventer op dezelfde pagina, is
datt als Nederland zich zou terugtrekken uit Nederlands-Indië een andere mogendheid zijn plaats inneemt.
461
C.. Th. van Deventer (1902), p. 92.
4644
C. Th. van Deventer (1902), p. 93.
461461
Hugo Willem Constantijn Bordewijk (1879-1939) studeert rechten in Leiden van 1898 tot 1906. Hij is
vervolgenss onder meer commies bij de 'departementale directie van den landbouw' (1910-1913) en docent in de
staatshuishoudkundee enrechtskennisteWageningen (1913-1918). Van 1919 tot zijn overlijden is hij hoogleraar
staathuishoudkundee en statistiek aan de juridische faculteit van de universiteit in Groningen. Zijn wetenschappelijkee belangstelling gaat aanvankelijk naar het koloniale staatsrecht en in later jaren naar de economie uit
4666
Zie Bordewijk (1915), p. 33-4.
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rijk',, de vraag wanneer hun koloniën rijp zijn voor onafhankelijkheid 'wel ooit onbevangen kunnen
beantwoorden'.. Bordewijk meent van niet en gelooft dat het 'tragisch einde zal wezen, dat de kolonie
haree onafhankelijkheid, wachtensmoede, niet krijgt, doch neemf.*61
Dee loop der geschiedenis lijkt Bordewijk meer gelijk te hebben gegeven dan Van Deventer. Belangrijkerr dan deze observatie is dat Bordewijk duidelijk maakt dat de opleiding tot zelfbestuur voor
Nederlands-Indiëë op termijn moet leiden tot onafhankelijkheid voor Nederlands-Indië en dat hij wijst
opp een fundamentele spanning tussen enerzijds de opleiding tot zelfbestuur en onafhankelijkheid, en
anderzijdss het Nederlandse eigenbelang, dat onafhankelijkheid het liefst wil vermijden. Deze spanning
iss terug te vinden bij Van Deventer. Hij wil opleiden tot zelfbestuur, maar onafhankelijkheid zo lang
mogelijkk uitstellen en de consequentie ervan - het loskomen van de kolonie van het moederland - zoveel
mogelijkk vermijden.

Dee zelfbeperkingen in het denken over zelfbestuur zijn ook terug te vinden in enkele uit de ethische
politiekk en het streven naar zelfbestuur voortvloeiende wetsvoorstellen tot instelling van een vertegenwoordigendd lichaam in Nederlands-Indië. Hierna zullen deze wetsvoorstellen worden behandeld, maar
alvorenss dat te doen zal kort worden ingegaan op enkele voorstellen voor zelfbestuur niet van overheidswege. .

43.2.22 Voorstellen niet van overheidswege vanaf ongeveer 1850
Dee schrijvers van de hier te behandelen voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van
hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië streven allen naar een
zelfstandigerr positie voor de Indische regelgever. Ze verschillen van mening over de gevolgen van die
zelfstandigerr positie voor de wijze van vaststellen van regelgeving in Nederlands-Indië. Michiels wil
geenn verandering: de gouverneur-generaal moet zonder medewerking van anderen regelgeving vaststellen.. Quarles van Ufford, Heldring en Van der Lith wensen naast een rol voor de gouverneur-generaal
ookk een rol voor leden van de Europese bevolking in Nederlands-Indië bij het vaststellen van regelgevingg voor Nederlands-Indië. En Van der Wijck wenst naast een rol voor de gouverneur-generaal ook
eenn rol voor leden van de Europese en van de inheemse bevolking in Nederlands-Indië bij het vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië.

a.a. Grotere zelfstandigheid voor de autocratische Indische regelgever
Inn 1849 verschijnt een brochure van generaal Michiels, op dat moment civiel en militair gouverneur ter
westkustt van Sumatra, met als titel Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch ofconstitutio-

467467
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Bordewijk (1915), p. 12; zie ook p. 32-3,35.

neelneel geregeerd worden? In deze brochure toont Michiels zich zoals velen voorstander van een zelfstandigerr positie voor de Indische regering als hij komt te spreken over 'de verhouding van het Indische
gouvernementt tot den Koning en tot de Nederlandsche natie'.461 Hoewel Michiels erkent dat de
gouverneur-generaall verantwoordelijk moet zijn aan de Koning en aan de natie, gelooft hij dat 'de
hoofdkwaal,, die aan de goede werking van die [Indische] regering knaagt, de slaafsche ondergeschiktheidd van hetzelve aan het Ministerie van Koloniën' is.469 In feite wordt Nederlands-Indië vanuit
Nederlandd geregeerd en dat 'is niet alleen doodend voor alle hoop op ontwikkeling en vooruitgang, het
kann verderfelijk worden voor het behoud van Nederlands Souvereiniteit over deze gewesten*.470
Michielss wenst daarom een veel grotere handelingsvrijheid voor de Indische regering.471
Eenn andere samenstelling van die regering is intussen niet wenselijk. Volgens Michiels is Nederland
eenn vreemde overheerser in Nederlands-Indië. Daarom heeft
dee zamenstelling van regering voor eerste doel de massa's in bedwang te houden, en om de belangen
vann land en volk aan die van Nederland cijnsbaar te houden. Eene heerschappij op zoodanige grondvestenn gebouwd is in haren aard autocratisch, en moet autocratisch blijven, omdat hier aan geene
vermenging,, aan geene verbroedering te denken is.472
Nederlands-Indiëë moet volgens Michiels in Nederlands-Indiê* zelf autocratisch worden geregeerd door
dee gouverneur-generaal, met medewerking van de Raad van Nederlands-Indië. Het is een opvatting die
samenhangtt met de door Michiels onverkort aangehangen exploitatiegedachte, en daarom een opvatting
diee niet al te lang populair zal blijven. Hiervoor is immers gebleken dat in de loop van de tweede helft
vann de negentiende eeuw de exploitatiegedachte langzaam naar de achtergrond verdwijnt in het
Nederlandsee koloniale denken.
Inn 1849 wordt de gedachte dat Nederlands-Indiê in Nederlands-Indië autocratisch moet worden
geregeerdd nog in brede kring gedeeld. Een schrijver als Veth, op koloniaal gebied in veel opzichten
vooruitstrevenderr dan Michiels, merkt naar aanleiding van Michiels' brochure in ieder geval op dat
doorr hervormingsgezinden nooit 'de wensen [is] geuit, om Indië in Indië zelve constitutioneel te doen
regeren'.4733 In de loop van de jaren zestig van de negentiende eeuw is dat veranderd. Er gaan dan
stemmenn op om vertegenwoordigers van de bevolking van Nederlands-Indië een rol te laten spelen bij
hett vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië.

b.b. Grotere zelfstandigheid voor de Indische regelgever, en een rol voor de Europese bevolking in

Michiels,, p. 11.
Michiels,, p. 13.
Michiels,, p. 15.
Ziee Michiels, p. 17-8.
Michiels,, p. 8.
Vethh (1849), p. 278.
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Nederlands-IndiëNederlands-Indië

bij het vaststellen van regelgeving voor

Nederlands-Indië

Inn 1863 verschijnt een brochure van Quarles van Ufford, Wat is voor Nederlandsch-Indie

noodig?

Hierinn bepleit Quarles van Ufford 'regeling bij de wet, van alles wat zonder bezwaar bij de wet kan
wordenn geregeld'. 474 Buiten dat terrein wenst hij een zelfstandige positie voor de Indische regering.475
Nieuww is dit standpunt niet Wat wel nieuw is, is dat Quarles van Ufford, vanuit de opvatting dat de
publiekee zaak publiek behandeld moet worden, streeft naar een hervorming van het Indisch bestuur.
Enigszinss in navolging van wetgevende en vertegenwoordigende raden in Brits-Indië en in de Filipijnen
wenstt hij in Nederlands-Indië
eenn ligchaam, voorgezeten door den Gouverneur-Generaal, zamengesteld uit de leden van den Raad
vann Ned.-Indie, de directeuren en enkele anderen, waaronder eenige uit den handelstand en uit de
landbouw-ondernemers.476 6
Dezee raad, die bestaat uit Nederlandse ambtenaren (de gouverneur-generaal, de leden van de Raad van
Indie** en de directeuren van algemeen bestuur) en Nederlandse particulieren (uit handel en landbouw)
krijgtt als taak
inn het openbaar een oordeel uit te spreken over de belangrijkste punten van hetgeen men zou kunnen
noemenn de koloniale wetgeving, die nu met het eigenlijk bestuur, met de uitvoerende magt in de hand
vann den opperlandvoogd alleen is vereenigd.477
Uitt de instelling van zo'n raad, door Quarles van Ufford een wetgevende raad genoemd, kan veel goeds
voortkomen.. De instelling zou onder meer
vann zelf het gevolg hebben dat veel van de details der Indische huishouding, die thans hier te lande
wordenn geregeld, aan de Indische regering zelve zouden kunnen worden overgelaten.478
Dee gewenste zelfstandiger positie voor Nederlands-Indië zou door de invoering van een wetgevende
raadd versneld kunnen worden. Er zijn, zo stelt Quarles van Ufford, allerlei omstandigheden waardoor
'dee goede zamenstelling, de juiste afbakening der taak van zoodanigen wetgevenden Raad, eigenaardigee en groote moeijelijkheden zou hebben'. 479 Hij gelooft echter dat als het denkbeeld van een wetgevendee raad zelf in beginsel wordt goedgekeurd, geen van deze moeilijkheden onoverkomelijk zal zijn.

4744

Quarles van Ufford, p. 9.

4733

Zie Quarles van Ufford, p. 9-12 en 113-5.

4766

Quarles van Ufford, p. 21. Met 'directeuren' doelt Quarles van Ufford op de directeuren van de departementenn van algemeen burgerlijk bestuur in Nederlands-Indie. Artikel 64 Rr 1854 bepaalt dat de verschillende
takkenn van het algemeen burgerlijk bestuur worden beheerd door directeuren, onder de bevelen en het oppertoezichtt van de gouverneur-generaal. De directeuren van het algemeen burgerlijk bestuur zijn daarmee 'agenten van
dee gouverneur-generaal, belast met de taak om de bevelen, die hij geeft, uit te voeren', zodat hun rol vergelijkbaarr is met die van 'de ministers in het moederland (...) onder de grondwet van 1815 tot de herziening in 1848,
diee de volledige ministerieele verantwoordelijkheid bracht' (Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 244). Zie verder
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 244-52.
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Quarles van Ufford, p. 21.

4788

Quarles van Ufford, p. 22.

4799

Quarles van Ufford, p. 22-3.
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Quarless van Uffords voorstel wordt door een schrijver als Veth, in 1849 nog voorstander van een
autocratischh stelsel in Nederlands-Indië, tamelijk positief ontvangen. Weliswaar vindt Veth, schrijvend
inn 1864, het denkbeeld van een wetgevende raad 'hersenschimmig, zoolang Nederland een batig slot
derr Indische administratie behoeft',4*0 maar als eenmaal de behoefte aan een batig slot, en daarmee de
exploitatiegedachte,, verdwenen is, 'dan zullen maatregelen als die welke de Heer Quarles hier heeft
voorgedragen,, niet alleen doel kunnen treffen, maar zich ook van zelve aan de natie aanbevelen: want
alsdann zullen de belangen van Nederland en Nederlandsen Indië dezelfde zijn'.481
Naastt een positieve ontvangst bij Veth krijgt Quarles van Uffords voorstel ook navolging: een
vergelijkbaarr voorstel wordt in 1868 door Heldring gedaan. Heldring wenst een nieuwe koloniale partij
inn Nederland 'die als haar programma zal bekend maken: "Indië moet in Indië geregeerd worden."
Eerstt wanneer dit beginsel algemeen gehuldigd zal worden, kan men werkelijk goeds voor de kolonie
verwachten'.4*22 De Staten-Generaal moeten zich beperken tot hoofdzaken, in het kader waarvan de
ministerr van koloniën politiek verantwoordelijk moet blijven.4*3 Zij maken een fout als zij het inwendig
bestuurr willen regelen 'van een land, dat aan de andere kant van den aardbol gelegen is'.484 Zij zijn 'een
ligchaam,, voor het grootste deel zamengesteld uit mannen, die noch door opvoeding, noch door studie,
nochh door onderzoek op de plaats zelve, in staat zijn gesteld om met juistheid en kennis van zaken over
dee behoeften van Indie te oordeelen'.4*5
Heldringg wenst naast terughoudendheid van de Staten-Generaal een andere samenstelling van de
Indischee regelgever. Er moet een wetgevende raad komen, die bestaat uit minstens twaalf leden met de
gouverneur-generaall als president Een klein deel van de leden moet worden gekozen uit de Europese
ingezetenenn van Nederlands-Indië, de andere leden moeten in Nederland worden benoemd door de
regeringg en/of de Staten-Generaal uit mannen die met de Indische zaken grondig bekend zijn.486
Inheemsenn kunnen geen lid zijn, op grond van 'onze Indische toestanden en de ontwikkeling van den
Inlander'.4*77 Wat betreft de bevoegdheden van de wetgevende raad: omdat de wetten die NederlandsIndiëë nodig heeft aldaar moeten worden gemaakt, moet de raad bevoegd zijn 'om alle wetten te maken
enn besluiten te nemen, die hij in het belang der kolonie noodig achtte'. Dit alles zal leiden tot 'een
zelfstandigg bestuur zonder dat het moederland de controle geheel uit handen geeft en eene controle door

Vethh (1864), p. 307.
Vethh (1864), p. 308.
Heldringg (1868a), p. 27.
Ziee Heldring (1868b), p. 34 en 38.
Heldringg (1868b), p. 39.
Heldringg (1868a), p. 20.
Ziee Heldring (1868a), p. 21-2.
Heldringg (1868b), p. 33.
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hett moederland, die voor het koloniaal bestuur niet belemmerend werkt'.48*

Hett laatste te behandelen voorstel om de Europese bevolking van Nederlands-Indië te betrekken bij het
vaststellenn van regelgeving voor Nederlands-Indië, is van Van der Lith. In 1888 stelt hij dat er enkele
'attributenn [zijn], die altijd aan het moederland moeten worden voorbehouden; de wetgeving van het
moederlandd zal dus steeds een aandeel in de wetgeving voor de kolonie moeten hebben'.4*9 Door
overdrachtt aan Nederlands-Indië van deze attributen, oftewel onderdelen van regelgeving, zou
Nederlands-Indiëë ophouden een kolonie te zijn.
Vann de wel overdraagbare onderdelen van regelgeving behoort een deel 'te berusten bij organen in
hett moederland',490 de wetgevende macht en de kroon. Hoewel niet vooraf kan worden bepaald welk
deell daarvan bij organen in Nederland moet berusten, hoort de wetgevende macht 'zich slechts met de
beginselenn in te laten, den Koninklijken Opperbestuurder en den kolonialen wetgever zoveel mogelijk
vrijee ruimte latende'.491 Deze zelfbeperking is nodig omdat Van der Lith al met al toch wenst 'dat de
koloniee zooveel mogelijk haar eigen zaken zelfstandig beheere, en zooveel mogelijk zelfstandig haar
wetgevingg regelt'.492
Regelingg door de Indische regelgever van alle overdraagbare onderdelen van regelgeving is in 'den
tegenwoordigenn toestand der Indische maatschappij (...) niet wenschelijk'.493 Met de huidige samenstellingg van de Indische regelgever - de gouverneur-generaal, geadviseerd door de Raad van NederlandsIndiëë - is een volledige overdracht zeker niet mogelijk. Ze is, zo lijkt Van der Lith te beweren, alleen
mogelijkk als de Europese en inheemse bevolking van Nederlands-Indië via de instelling van een
wetgevendee raad wordt betrokken bij het vaststellen van regelgeving. Van der Lith vindt echter 'dat wij
inn Indië niet rijp zijn voor eene vertegenwoordiging van de inlandsche bevolking',494 zodat in
Nederlands-Indiëë nog geen wetgevende raad kan worden ingesteld. Wel kunnen, en van der Lith zou dit
toejuichen,, 'aan den Raad van Indië niet-officiële leden (...) worden toegevoegd'. Zij moeten Europeanenn zijn, 'mannen uit nijverheid en handel voortkomende', die 'ook als trouwe voorlichters van den
Gouverneur-Generaall in de wetgeving een woordje zouden kunnen meespreken'.495

4MM

Heldring (1868a), p. 22.
Van der Lith (1888), p. 155. Om welke attributen het gaat zegt Van der Lith overigens niet. Zijn redevoeringring is al aan de orde gekomen bij de behandeling van voorstellen voor een Raad van Koloniën.
4,00
Van der Lith (1888), p. 163.
4911
Van der Lith (1888), p. 171.
4922
Van der Lith (1888), p. 155.
4933
Van der Lith (1888), p. 163.
4944
Van der Lith (1888), p. 162.
4955
Van der Lith (1888), p. 161.
4899
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Vann der Liths voorstel lijkt een stap terug ten opzichte van de voorstellen van Quarles van Ufford en
Heldring.. Van der LHh wil immers geen aparte wetgevende raad, maar een uitbreiding van de Raad van
Nederlands-Indiee met enkele Europese niet-ambteiijke leden. Intussen is er al in de jaren zestig van de
negentiendee eeuw ook een voorstel gedaan dat verder gaat dan de voorstellen van Quarles van Ufford
enn Heldring. Dit voorstel wil een wetgevende raad invoeren waarin ook afgevaardigden van de Europesee en inheemse bevolking van Nederlands-Indie zitting hebben.

c.c. Grotere zelfstandigheid voor de Indische regelgever, en een rol voor de Europese en inheemse
bevolkingbevolking bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië
Inn 1865 stelt Van der Wijck, oud-lid van de Raad van Nederlands-Indië, in zijn brochure Onze kolonialele staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk 'dat het tegen alle gezonde rede indruischt, voor
eenn land dat duizende mijlen van ons verwijderd is, in het moederland wetten te willen maken, en het
vann daar, zoo als thans geschiedt, in alle bijzonderheden te willen regeren'.496 Hij wil dat NederlandsIndiëë 'eene krachtige regering worde geschonken, in staat om met de meest volkomene vrijheid van
bewegingg te handelen'.497 De Indische regering moet met andere woorden een zelfstandiger positie
krijgenn ten opzichte van de kroon en de Staten-Generaal.49*
Vann der Wijck wil die zelfstandiger positie niet geven aan een Indische regering die alleen bestaat
uitt de gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal is niet gebonden aan de adviezen van de Raad van
Nederlands-Indie,, en heeft maar weinig contact met de Raad. Dit betekent dat hij bijna geheel geïsoleerdd staat en op de stukken afgaand moet beslissen. Bovendien moet hij over vrijwel alles beslissen,
zoowell het groote als het kleine; met dezelfde pen en in hetzelfde uur moet hij soms twee besluiten
teekenen,, het eene om den oorlog te verklaren en eene groote expeditie te gelasten, het andere om een
eerstenn klerk of derden kommies een buitengewoon voorschot te weigeren.499
Kortom:: de 'gouverneur-generaal regeert Indie alleen, volgens het meest autocratische beginsel'.500 Van
derr Wijck stelt voor om in plaats hiervan net als in Brits-Indtè de gouverneur-generaal een grote macht
tee laten
maarr hem een executiven raadterzijde te stellen, wien hij dagelijks, hetzij mondeling, hetzij schriftelijkk over zaken kan raadplegen, en eenen wetgevenden raad, waarin benevens leden van den executievenn raad, ook regtsgeleerden, officieren, kooplieden, en zelfs aanzienlijken inlanders zitting nemen, en
diee in het openbaar beraadslaagt.*"
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Van der Wijck (1865), p. 37.
Van der Wijck (1865), p. 32; zie ook p. 43.
4911
Aan het begin van dit hoofdstuk is gebleken dat Van der Wijck vindt dat de Staten-Generaal geen rol
zoudenn moeten vervullen in het beheer van Nederlands-Indie (zie Van der Wijck (1865), p. 61-3).
4999
Van der Wijck (1865), p. 38-9.
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Van der Wijck (1865), p. 37.
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Van der Wijck (1865), p. 40.
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Vann der Wijck wil met andere woorden naast Europese ingezetenen van Nederlands-Indiè" (rechtsgeleerden,, officieren en kooplui), ook inheemsen betrekken bij het vaststellen van regelgeving voor
Nederlands-Indië.. Over de precieze samenstelling en bevoegdheden van de wetgevende raad laat hij
zichh niet uit. Het is echter duidelijk, zo merkt Veth op in een recensie van Onze koloniale staatkunde,
datt Van der Wijck streeft naar 'meerdere zelfstandigheid van India en zooveel mogelijk zelfregeering
derr verschillende deelen der bevolking'. Het is een streven dat Veth 'zeer wel [kan] beamen'.502

Kijkendd naar bovenstaande voorstellen zijn, met het oog op de eerder onderscheiden uitgangspunten
inzakee zelfbestuur, verschillende op- en aanmerkingen mogelijk. Wat betreft het eerste uitgangspunt:
uitt de voorstellen blijkt geen duidelijk besef dat vrijwillige zelfbeperking van Nederlandse organen
moeilijkk te bereiken is. Ook wordt in de voorstellen niet expliciet aangegeven welke onderwerpen aan
eenn zelfstandiger regelgever in Nederlands-Indië zouden moeten worden overgelaten.
Hett tweede uitgangspunt - een zelfstandiger regelgever mag niet autocratisch zijn - is expliciet onder
ogenn gezien door Van der Lith en Van der Wijck, en impliciet door Quarles van Ufford en Heldring. Zij
allenn verbinden de gedachte aan een zelfstandiger Indische regelgever met de gedachte aan een rol voor
ledenn van de Nederlands-Indische bevolking bij het vaststellen van die regelgeving, al zijn ze niet altijd
evenn duidelijk over de precieze inhoud van die rol.303 Michiels ziet hier geen probleem: een zelfstandige
Indischee regelgever moet autocratisch zijn omdat de exploitatie van Nederlands-Indië een autocratie
vereist.. Het is een standpunt dat houdbaar is zolang er sprake is van een streven naar exploitatie en niet
naarr zelfbestuur naar westers model.
Hett derde uitgangspunt - met name de inheemse bevolking is niet rijp voor deelname aan zelfbestuur
-- is expliciet te vinden bij Heldring en Van der Lith, en impliciet bij Quarles van Ufford. Van der Wijck
lijktt hier tot op zekere hoogte geen probleem te zien: hij wil aanzienlijke inheemsen deel laten uitmaken
vann de wetgevende raad. Over de rijpheid van andere inheemsen laat hij zich niet uit.504
Eenn uitgebreider behandeling en analyse van bovenstaande voorstellen lijkt niet nodig, omdat ze niet
inn praktijk zijn gebracht Wel wordt hier opgemerkt dat Van der Liths voorstel uit 1888 grote gelijkenis
vertoontt met hierna te behandelen wetsontwerpen van de ministers van koloniën Van Dedem en Fock.

4.3.233 Voorstellen van overheidswege, uitmondend in de Volksraad
Dee wetsontwerpen die relevant zijn voor de toekenning van zelfbestuur aan Nederlands-Indië zijn: een
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Veth (1865), p. 421; zie ook Veth (1865), p. 417.
Met name is niet altijd duidelijk of het gaat om een adviserende rol, of om een medeverordenende rol.
Omdatt geen van de in deze subparagraaf genoemde voorstellen praktische gevolgen heeft gehad, hoeft aan deze
onduidelijkheidd niet veel aandacht te worden besteed.
5044
Het vierde uitgangspunt komt in de voorstellen niet aan de orde.
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wetsontwerpp uit 1893 van minister van koloniën Van Dedem, dat is voortgevloeid uit discussies over de
Raadd van Nederlands-Indië tussen de minister van koloniën, de gouverneur-generaal en de Raad van
Nederlands-Indië;; wetsontwerpen uit 1907 van minister van koloniën Fock; wetsontwerpen uit 1913
vann minister van koloniën De Waal Malefijt; en het wetsontwerp uit 1915 van minister van koloniën
Pleytee dat heeft geleid tot de instelling van de Volksraad.505 Hieronder zal eerst worden gekeken naar de
discussiess over de Raad van Nederlands-Indië en naar de wetsontwerpen van Van Dedem, Fock en De
Waall Malefijt, en vervolgens naar het wetsontwerp-Pleyte en de Volksraad.

a.a. De discussies en de wetsontwerpen van Van Dedem, Fock en De Waal Malefijt
Zoalss bekend bepaalt artikel 7 Rr 1854 dat er een Raad van Nederlands-Indië is, bestaande uit een vicepresidentt en vier leden. De gouverneur-generaal kan het advies van de Raad vragen wanneer hij dit
nodigg oordeelt, over alle zaken van algemeen of bijzonder belang, en is soms zelfs verplicht tot raadplegingg (28 Rr 1854). Bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië vervult de Raad een iets
anderee functie: de gouverneur-generaal moet zijn ordonnanties vaststellen in overeenstemming met de
Raadd van Nederlands-Indië (29 Rr 1854). Dit wil zeggen dat de Raad de gouverneur-generaal een
bindendd advies geeft over de ontwerp-ordonnanties van die laatste.306

a.a. 1 Discussies vóór 1893 over de Raad van Nederlands-Indië
Dee discussies over de Raad van Nederlands-Indië hebben een lange traditie. Zo komen vanaf de
totstandkomingg van het Regeringsreglement van 1854 de Staten-Generaal en de regering regelmatig te
sprekenn over de samenstelling van de Raad. Vaak verlopen hun debatten als volgt: de Staten-Generaal
stellenn voor om het ledental van de Raad te vergroten, waarna de regering het voorstel om financiële
redenenredenen afwijst507
Belangrijkerr voor het onderwerp van dit verhaal zijn discussies tussen de minister van koloniën, de
gouverneur-generaall en de Raad van Nederlands-Indië. In 1888 en 1889 ontvangt de Indische regering
ministeriëlee telegrammen, met daarin het verzoek om het denkbeeld van decentralisatie in NederlandsIndiëë (bijvoorbeeld door het oprichten van gewestelijke raden) in overweging te nemen. Naar aanleidingg van dit verzoek brengt de Raad van Nederlands-Indië op 6 maart 1891 een advies uit dat niet
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Thomas Bastiaan Pleyte (1864-1926) studeert rechten te Leiden (1886-1891). In 1892 vertrekt hij naar
Nederlands-Indiee waar hij advocaat wordt aan het kantoor van C.Th. van Deventer. In 1908 keert Pleyte terug
naarr Nederland. Hij is voorzitter van de Raad voor de scheepvaart (1910-1913), en daarna minister van koloniën
(1913-1918).. Later is hij Nederlands gezant te Rio de Janeiro (1922-1925) en te Madrid (1925-1926). Pleyte is
eenn vooraanstaand vertegenwoordiger van de ethische politiek.
5066
Zie paragraaf 4.2.2 voor een uitgebreidere weergave.
5077
Zie Keuchenius, deel IL p. 57, 197, 359-61 en 487, en L. Margadant, p. 31-8,47-54 voor een weergave
vann discussies tussen de Tweede Kamer en de regering over het ledental van de Raad van Nederlands-Indië.
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alleenn gaat over decentralisatie, maar ook over een reorganisatie van het Indische bestuur op centraal
niveau. .
Ditt advies vormt het begin van een tussen 1891 en 1893 buiten de openbaarheid gevoerde discussie
overr de Raad van Nederlands-Indië tussen de regering, de gouverneur-generaal en de Raad zelf. Deze
discussiee gaat verder dan eerdere openbare discussies tussen de regering en de Staten-Generaal.
Voorgesteldd wordt niet om de samenstelling van de Raad van Nederlands-Indië te veranderen, maar om
nieuwee organen in te stellen naast of in plaats van de Raad.
Hett verst gaat in deze gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk. In een advies van 16 april 1891 stelt
hijj voor de Raad van Nederlands-Indië op te heffen en in plaats daarvan een Koloniale Raad (niet te
verwarrenn met de Koloniale Raad in Nederland waarover eerder is gesproken) in te stellen. De Kolonialee Raad moet voor een deel bestaan uit ambtenaren en voor een gelijk of iets kleiner deel uit particulieren.. Die particulieren moeten Europeanen zijn - voor het lidmaatschap van de Koloniale Raad geschikte
inheemsenn en vreemde oosterlingen zullen volgens Pijnacker Hordijk voorlopig niet te vinden zijn - en
moetenn worden benoemd. De Koloniale Raad zal op regelgevend terrein dezelfde bevoegdheden
krijgenn als de Raad van Nederlands-Indië nu heeft en zal in het openbaar vergaderen.308
Dee discussies leiden aanvankelijk tot een wetsontwerp in de lijn van Pijnacker Hordijks advies, en
laterr tot een wetsontwerp dat voorstelt om aan de Raad van Nederlands-Indië, die dezelfde bevoegdhedenn houdt, enkele particulieren toe te voegen die aan alle werkzaamheden van de Raad deelnemen.509
Geenn van beide wordt bij de Tweede Kamer ingediend. Dat gebeurt wel met een iets later en minder
vérgaandd ontwerp. Dit wordt op 1 november 1893 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is het begin
vann het tijdperk van openbare behandeling van regeringsvoorstellen die het Nederlands-Indische deel
vann het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië willen wijzigen.

a.2a.2 Het wetsontwerp-Van Dedem
Hett ontwerp dat op 1 november 1893 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, het wetsontwerp-Van
Dedem,, wil de samenstelling van de Raad van Nederlands-Indië veranderen. In het ontwerp heeft de
Raadd als vanouds een vice-president en vier leden, alle vijf door de Kroon benoemde ambtenaren, maar
daarnaastt ook maximaal acht buitengewone leden, die eveneens door de Kroon worden benoemd. De
buitengewonee leden worden voor drie jaar benoemd, en ten hoogste de helft ervan wordt uit nietambtenarenn gerecruteerd. Alle leden van de Raad moeten Nederlander zijn.
Dee bevoegdheid van de Raad op regelgevend terrein verandert niet: overeenstemming met de Raad
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** Zie Geschiedkundig overzicht, p. 125-9; L. Margadant, p. 61-4; en Van der Wal (1964-1965), deel I, p.
13-9. .
5099
Zie Geschiedkundig overzicht, p. 129-30,168, 214-5; Bijlagen tot het geschiedkundig overzicht, p. 102-3,
105,111,131-4;; en L. Margadant, p. 66-7,70-5 over deze wetsvoorstellen.
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wordtt gevorderd voor de vaststelling, wijziging, uitlegging, schorsing en intrekking door de
gouverneur-generaall van alle algemeen verbindende verordeningen. Aan de uitoefening van deze
bevoegdheidd werken de buitengewone leden niet noodzakelijkerwijs mee. Het wetsontwerp-Van
Dedemm bepaalt dat de buitengewone leden deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad op regelgevendd terrein wanneer zij daartoe door de gouverneur-generaal (of ingevolge diens machtiging door de
vice-president)) worden opgeroepen.310

Inn de memorie van toelichting bij zijn ontwerp stek minisier Van Dedem dat een verandering in de
samenstellingg van de Raad van Nederlands-Indië nodig is. Een college, alleen uit ambtenaren bestaande,, is niet meer in staat de hem in het Regeringsreglement toebedeelde taken goed te vervullen. Door de
grotee rol
diee Europeesche landbouw, nijverheid en handel zijn gaan spelen, en de gewichtige beteekenis, die zij
voorr den maatschappelijken en oecononüschen toestand hebben bekomen, zullen mannen uit hun
middenn voor een deel van den arbeid - meer bepaaldelijk aan dien voor de wetgeving valt daarbij te
denkenn - eene plaats in het college moeten erlangen (...).5U
Vann Dedem wil dus Nederlandse particulieren in de Raad opnemen en hen laten deelnemen aan de
werkzaamhedenn van de Raad op regelgevend terrein. Toch wil hij de verplichting tot die deelname nog
niett opnemen in het Regeringsreglement De reden daarvoor is te vinden in een rapport van 28 oktober
18933 dat Van Dedem aan regentes Emma stuurt Uit dit rapport blijkt dat gouverneur-generaal Van der
Wijck,, de opvolger van Pijnacker Hordijk, de wens heeft uitgesproken 'dat het betrekken van de
buitengewonee leden van de Raad van Indie* in den wetgevenden arbeid niet verplichtend zou worden
gemaakt'.. Soms moet een ordonnantie met spoed worden gewijzigd en dit zou de gouverneur-generaal
belettenn 'om de keuze van buitengewone leden ook uit te strekken tot personen, op eenigszins geruimen
afstandd van Batavia woonachtig'. Van Dedem kan zich met de wens 'gereedelijk (...) vereenigen'.312

Dee openbare behandeling van het wetsontwerp-Van Dedem verloopt niet voorspoedig, ondanks een vrij
positievee ontvangst van het ontwerp in de pers.513 Nog voor er een voorlopig verslag is gemaakt over
hett ontwerp wordt de Tweede Kamer in maart 1894 door het kabinet Van Tienhoven-Tak van Poortvliett ontbonden. De ontbinding, een conflictontbinding, leidt tot de intrekking van het wetsontwerp. Als
dee ontbinding niet het gewenste gevolg blijkt te hebben treedt het kabinet af. De nieuwe minister van
koloniënn Bergsma, die zkh niet kan vinden in de plannen van zijn voorganger, dient het wetsontwerpVann Dedem niet opnieuw in.
5100
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BHTK 1893-1894,104,3, p. 3.
1,22
Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 62. Zie ook Geschiedkundig overzicht, p. 227.
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a.a. 3 De wetsontwerpen-Fock
Hett volgende relevante regeringsvoorstel laat meer dan tien jaar op zich wachten. Na overleg met
gouverneur-generaall Van Heutsz dient minister van koloniën Fock op 17 januari 1907 bij de Tweede
Kamerr wetsontwerpen in die in hoofdzaak aansluiten bij het wetsontwerp-Van Dedem. De ontwerpen
bepalenn onder meer dat er een Raad van Nederlands-Indië is die bestaat uit een vice-president en vier
leden,, alle vijf door de Kroon benoemde ambtenaren, en uit vier buitengewone leden, die ook door de
Kroonn worden benoemd. De buitengewone leden worden benoemd voor vijfjaar en gerecruteerd uit
niet-ambtenaren.. Alle leden van de Raad moeten Nederlander zijn.
Inn de wetsontwerpen gaat de met buitengewone leden uitgebreide Raad een belangrijke rol spelen
bijj het vaststellen van de begroting voor Nederlands-Indië.314 De bevoegdheid van de Raad op regelgevendd terrein blijft dezelfde, maar aan de uitoefening van deze bevoegdheid werken de buitengewone
ledenn niet noodzakelijk mee. De wetsontwerpen-Fock bepalen dat de buitengewone leden deelnemen
aann de werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de Indische begroting, en met betrekking tot
zodanigee andere onderwerpen als door de kroon aangegeven. Wel is het zo dat als de buitengewone
ledenn deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad op regelgevend terrein, ze dezelfde bevoegdhedenn hebben als de gewone leden.515
Inn de memorie van toelichting stelt Fock dat het nodig is om een niet-ambtelijk element in de
instellingenn van de Indische centrale regering in te voeren. Dat kan het best door 'eene versterking van
denn Raad van Indie" met buitengewone leden'. De taak van dit niet-ambtelijk element zal zich op den
duurr niet hoeven te beperken tot het terrein van de Indische begroting. De medewerking van de buitengewonee leden zal 'geleidelijk uitgebreid (...) kunnen worden, naarmate de wenschelijkheid daarvan
blijkt'.516 6

Hett kabinet-De Meester waarvan Fock deel uitmaakt moet in 1908 aftreden. De nieuwe minister van
koloniënn Idenburg handhaaft de wetsontwerpen-Fock, ook al kan hij zich er niet helemaal mee verenigen.5177 De Tweede Kamer heeft grotere problemen met de wetsontwerpen. In het voorlopig verslag van

5.44
Sinds 1867 komt de Indische begroting als volgt tot stand: de gouverneur-generaal stelt een ontwerpbegrotingg vast, na advies van de Raad van Nederlands-Indië. Dit ontwerp wordt naar de minister van koloniën
gezonden,, die er desgewenst veranderingen in kan aanbrengen. Het ontwerp wordt vervolgens gezonden naar de
Staten-Generaall en vastgesteld bij wet, waarbij de Tweede Kamer uiteraard het recht van amendement heeft In
dee wetsontwerpen-Fock wordt voorgesteld de begroting door de gouverneur-generaal in overeenstemming met de
uitgebreidee Raad van Nederlands-Indië te laten vaststellen in een openbare zitting. Daarna wordt de begroting in
haarr geheel onderworpen aan de goedkeuring van de Nederlandse wetgevende macht, zodat de Tweede Kamer
geenn gebruik kan maken van haar recht van amendement
5.55
BHTK 190671907,180,3.
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BHTK 1906/1907,180,4, p. 8.
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Zie Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 109.
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maartt 1909 stellen verscheidene leden de minister voor om de ontwerpen in te trekken en omgewerkt
opnieuww in te dienen.
Inn oktober 1911 besluit De Waal Malefijt, Idenburgs opvolger als minister van koloniën, de
wetsvoorstellen-Fockk in te trekken.5" Eén van de redenen daarvoor is dat hij de door Fock voorgestelde
aanvullingg van den Raad van Indiê" niet [kan] aanvaarden, omdat hij geen wezenlijke betekenis kan
hechtenn aan deelneming in speciale gevallen aan de werkzaamheden van dat hooge college door
particulieren,, tot wier benoeming bovendien de ingezetenen in geen enkel opzicht hebben medegewerkt.519 9
Dee Waal Malefijt vindt de door Fock voorgestelde deelname van particulieren aan het tot stand brengen
vann de Indische begroting zeer gewenst, maar denkt dat die deelname
beterr tot haar recht [zal] kunnen komen, wanneer daartoe een afzonderlijk lichaam wordt in het leven
geroepen,, dat een meer representatief karakter draagt en zoodanig zal zijn samengesteld dat daarin de
verschillendee bevolkingskringen en belangen vertegenwoordigd zijn.520
Dezee opmerkingen zijn de inleiding tot de wetsontwerpen-De Waal Malefijt. Deze ontwerpen tot
wijzigingg van het Regeringsreglement en van de Indische comptabiliteitswet worden op 1 juli 1913 bij
dee Tweede Kamer ingediend.

a.4a.4 De wetsontwerpen-De Waal Malefijt
Dezee wetsontwerpen verschillen wezenlijk van de wetsontwerpen van Van Dedem en Fock. In de
wetsontwerpen-Dee Waal Malefijt wordt naast de in samenstelling ongewijzigde Raad van NederlandsIndiëë een nieuw orgaan ingesteld, en wel een Koloniale Raad.
Dee Koloniale Raad bestaat uit 29 leden. De vice-president en de vier leden van de Raad van
Nederlands-Indiëë nemen er ambtshalve zitting in. Daarnaast benoemt de gouverneur-generaal vijf
(Nederlandse)) hoofden van gewestelijk bestuur, vijf gewichtige openbare betrekkingen bekledende
niet-Europeanen,, en drie niet-Europese ingezetenen van Nederlands-Indië. Verder worden elf nietambtelijkee ingezetenen van Nederlands-Indië gekozen door lokale raden, die vanaf 1905 in NederlandsIndiëë in het leven zijn geroepen, of door groepen daarvan. De Koloniale Raad zal zo komen te bestaan
uitt vijftien ambtenaren en veertien niet-ambtenaren.521 In de Koloniale Raad zullen zowel Europeanen
alss niet-Europeanen (inheemsen en met hen gelijkgestelden zoals vreemde oosterlingen) zitting hebben.
Vrouwenn zijn uitgesloten van het lidmaatschap van de Koloniale Raad.
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BHTK, 1911/1912, 31, 1. Niet ingetrokken is een wetsontwerp-Fock over de rechtspersoonlijkheid van
Nederlands-Indië.. De rechtspersoonlijkheid is in 1912 bij wet (SNI1912, nr. 459) uitgesproken.
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BHTK, 1911/1912,31,2, p. 1.
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BHTK, 1911/1912,31, 2, p. 1-2.
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De drie te benoemen niet-Europese ingezetenen mogen wel ambtenaar zijn als er onvoldoende geschikte
niet-ambtenarenn zijn. Een verhouding achttien-elf is dus mogelijk, maar moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Ziee BHTK 1912-1913,344,4, p. 6.
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Dee bevoegdheden van de Koloniale Raad liggen op financieel terrein. Zo moet de gouverneurgeneraall de begroting voor Nederlands-Indie" in overeenstemming met de Koloniale Raad voorlopig
vaststellen.5222 De Koloniale Raad krijgt op regelgevend terrein noch medeverordenende, noch adviserendee bevoegdheden. Ordonnanties worden als vanouds vastgesteld door de gouverneur-generaal, in
overeenstemmingg met de Raad van Nederlands-Indtë.523

Inn de memorie van toelichting stelt De Waal Malefijt grote waarde te hechten aan de instelling in
Nederlands-Indtëë van een Koloniale Raad, een lichaam met vertegenwoordigend karakter dat de
belangenn van de Nederlands-Indische bevolkingsgroepen (Europeanen, met Europeanen gelijkgestelden,den, inheemsen en met inheemsen gelijkgestelden) behartigt en is samengesteld uit leden van deze
bevolkingsgroepen.3244 Een Koloniale Raad die alleen uit gekozen leden bestaat zal tot een goede
belangenbehartigingg echter niet in staat zijn. Een uitgebreid ambtelijk element in de Koloniale Raad zal
dee belangen van de inheemse bevolking tot hun recht moeten laten komen en moeten waken tegen
onrechtmatigee bevoorrechting van enkelen. De inlandse bevolking is onvoldoende ontwikkeld om haar
belangenn zelf, via uit haar midden gekozen vertegenwoordigers, te behartigen.323
Volgenss De Waal Malefijt is het voorlopig niet mogelijk de Koloniale Raad regelgevende bevoegdhedenn te geven. Hiervoor is allereerst een praktische reden. Het vaststellen van ordonnanties is namelijk
eenn taak die zoveel tijd in beslag neemt, dat
dee verspreid wonende leden van het nieuwe college, wier dagelijksche bezigheden hun veelal niet
zullenn veroorloven meer dan een beperkt gedeelte van hunnen tijd aan de verplichtingen van het
lidmaatschapp te wijden, bezwaarlijk belast kunnen worden met medewerking aan deze uitgebreide
taak,, welke hunne voortdurende aandacht en menigvuldige samenkomsten zou vorderen.
Eenn andere reden is dat De Waal Malefijt vindt dat het nog te vroeg is om 'aan een centraal lichaam
mett vertegenwoordigend karakter (...) wetgevende bevoegdheid toe te kennen'.326 Zelfbestuur voor
Nederlands-Indie** als geheel moet langzaam worden voorbereid. Er moet eerst op decentraal niveau
wordenn geoefend met medewerking van de bevolking aan zelfbestuur. Pas als dit bevredigende resultatenn oplevert kan worden gedacht aan een ruimere taak voor de Koloniale Raad. En dan kan ook een
ruimeree plaats worden gegeven aan een meer directe vertegenwoordiging, vooral ook van de inheemse
bevolking,, in de Koloniale Raad.527

5222
Zie BHTK 1912-1913, 344, 4, p. 8. De voorlopig vastgestelde begroting wordt definitief vastgesteld bij
wet,, waarbij de Tweede Kamer het recht van amendement heeft.
5233
BHTK 1912-1913,344,2.
3244
Meer over de bevolkingsgroepen is te vinden bij de behandeling van het wetsontwerp-Pleyte.
3233
BHTK 1912-1913,344,4, p. 6.
3266
BHTK 1912-1913,344,4, p. 7.
3277
Zie BHTK 1912-1913,344,4, p. 7.
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Inn 1913 komt het kabinet-Heemskerk, waarvan De Waal Malefijt deel uitmaakt, ten val. De nieuwe
ministerr van koloniën Pleyte, een geestverwant en oud-medewerker van Van Deventer/2* stemt in met
Dee Waal Malefijts gedachte om een vertegenwoordigend lichaam in Nederlands-Indtè in te stellen,
maarr heeft over de samenstelling en taak ervan andere opvattingen dan zijn voorganger.329 Hij trekt
daaromm op 18 mei 1915 het wetsontwerp-De Waal Malefijt tot wijziging van het Regeringreglement in,
enn dient op 21 mei 1915 een nieuw wetsontwerp in tot wijziging van het Regeringreglement.530 Dit
ontwerpp zal uitmonden in de wet van 16 december 1916 (SNI 1917, nr. 114), die de Volksraad in het
levenn roept

b.b. Het wetsontwerp-Pleyte en de Volksraad
Inn het onderstaande zal eerst de inhoud van het wetsontwerp-Pleyte kort worden weergegeven. Vervolgenss zullen enkele begrippen worden behandeld die van belang zijn voor een juist begrip van de
samenstellingg van de Volksraad. Daarna zal worden weergegeven wat de wet van 16 december 1916
bepaaltt over de samenstelling en bevoegdheden van de Volksraad, en welke rol de Volksraad tot 1927
inn de praktijk heeft gespeeld bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Tot slot zal
wordenn aangegeven welke reacties de instelling van de Volksraad heeft opgeroepen.

b.1b.1 Het wetsontwerp-Pleyte
Hett wetsontwerp-Pleyte stelt naast de Raad van Nederlands-Indiê een Koloniale Raad in. Deze bestaat
uitt 39 leden; vrouwen zijn niet van het lidmaatschap uitgesloten. De leden worden voor drie jaar
benoemdd of gekozen. Er is een door de kroon benoemd lid dat ook voorzitter is. Van de overige leden
wordenn er negentien (tien Europeanen, negen inheemsen of vreemde oosterlingen) gekozen door lokale
raden,, en negentien (veertien Europeanen, vijf inheemsen of vreemde oosterlingen) benoemd door de
gouverneur-generaal.. Het wetsontwerp-Pleyte bepaalt niet dat de Koloniale Raad voor een deel uit
ambtenarenn moet bestaan. Het is zelfs zo dat de vice-president en de leden van de Raad van
Nederlands-Indiëë en de hoofden van de departementen van algemeen bestuur geen lid mogen zijn van
dee Koloniale Raad.
Dee bevoegdheden van de Koloniale Raad liggen in het wetsontwerp-Pleyte vooral op het terrein van
dee financiën. De gouverneur-generaal moet de begroting voor Nederlands-Indiê in overeenstemming
mett de Koloniale Raad voorlopig vaststellen.331 Verder mag de gouverneur-generaal de Koloniale Raad
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Zie Van den Doel (1994), p. 167 en 253.
Zie Van der Wal (1964-1965), deel I, p. 149 en BHTK 1914-1915,365,3.
3300
Zie BHTK 1914-1915,61,1, en BHTK 1914-1915,365.
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Zie BHTK 1914-1915,365, 3, p. 6. De voorlopig vastgestelde begroting wordt definitief vastgesteld bij
wet,, waarbij de Tweede Kamer bet recht van amendement heeft.
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raadplegenn over alle onderwerpen waarover hij het oordeel van de Raad wil vernemen. Tot die onderwerpenn kunnen ook ontwerpen van algemene verordeningen behoren, zodat de Koloniale Raad een
adviserendee rol kan spelen bij het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië. Ook krijgt de
Kolonialee Raad het recht van petitie.532

Inn de memorie van toelichting stelt Pleyte dat in Nederlands-Indië voorlopig nog niet gedacht kan
wordenn aan een vertegenwoordigend lichaam waarbij de verschillende bevolkingsgroepen worden
vertegenwoordigdd door uit hun midden gekozen vertegenwoordigers. Toch moeten de belangen van de
bevolkingsgroepenn zo volledig en zo goed mogelijk worden behartigd in de Koloniale Raad. Dat geldt
ookk voor de inheemse bevolkingsgroep. Voor belangenbehartiging van de inheemsen is echter geen
ambtelijkk element in de Koloniale Raad nodig. Belangstelling voor en kennis van de inheemse bevolkingg is niet het uitsluitend eigendom van ambtenaren. De Waal Malefijts onderscheid tussen ambtelijke
enn niet-ambtelijke leden kan daarom vervallen. Een goede belangenbehartiging is mogelijk door een
deell van de Koloniale Raad te laten kiezen door de lokale raden, die optreden als één kiescollege, en
doorr een ander deel van de Koloniale Raad te laten benoemen door de gouverneur-generaal.5"
Pleytee acht het voorlopig niet mogelijk om de Koloniale Raad regelgevende bevoegdheden toe te
kennen.. Het vaststellen van ordonnanties neemt namelijk - zo stelt hij in navolging van De Waal
Malefijtt - zoveel tijd in beslag dat de verspreid wonende leden van de Koloniale Raad, die meestal maar
eenn klein deel van hun tijd kunnen besteden aan de werkzaamheden van de Raad, daarmee niet kunnen
wordenn belast. Toch kan de Koloniale Raad al direct betrokken worden bij zaken van wetgeving voor
Nederlands-Indië.. Het ligt namelijk in de bedoeling dat de gouverneur-generaal dit vertegenwoordigend
lichaamm zal raadplegen
overr alle zoodanige onderwerpen als waarover hij zijn oordeel wenscht te vernemen en het is dus zeer
goedd denkbaar dat het zal worden betrokken in zaken van wetgeving. Het kan echter (...) niet deelnemenn aan den als het ware dagelijkschen arbeid van den Raad van Nederlandsch-Indie op wetgevend
gebied.534 4
Óff de Raad in zaken van wetgeving zal worden geraadpleegd hangt af van de gouverneur-generaal. Aan
hemm moet worden overgelaten 'wanneer en hoe hij op de meest doelmatige wijze partij zal kunnen
trekkenn van de voorlichting van het vertegenwoordigend orgaan'.535

Zoalss gezegd wordt het wetsontwerp-Pleyte in mei 1915 bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorlo-
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Zie BHTK 1914-1915,365,2.
" JJ Zie BHTK 1914-1915, 365, 3, p. 3-4. Zie Kleintjes (1932-1933), deel II, p. 1-204 voor een behandeling
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pigg verslag wordt op 31 augustus 1915 vastgesteld. Veel leden kunnen met het voorstel instemmen, al
wordenn ook bezwaren geopperd. De memorie van antwoord wordt bij brief van 19 oktober 1915 naar
dee Tweede Kamer gezonden. Pleyte komt daarin aan enkele bezwaren tegemoet. Het wetsontwerp komt
opp 28 september 1916 in de Tweede Kamer in behandeling en wordt op enkele punten geamendeerd.
Naa goedkeuring gaat het ontwerp naar de Eerste Kamer, waar de ontvangst iets minder gunstig is dan in
dee Tweede Kamer. Tijdens de beraadslaging vanaf 13 december 1916 heeft vooral het Eerste-Kamerlid
Colijnn principiële kritiek: hij vindt dat de instelling van de Volksraad te vroeg komt, de ontwikkeling
tott politieke zelfstandigheid van de inheemse bevolking zou moeten beginnen op decentraal niveau.
Tochh wordt het ontwerp op 15 december 1916 aangenomen, waarna het de volgende dag wet wordt en
alss tiende hoofdstuk wordt ingelast in het Regeringsreglement (de artikelen 131-144 Rr 1854).536 Bij
Koninklijkk besluit van 10 april 1917 (SNI 1917, nr. 445) wordt bepaald dat de wet van 16 december
19166 met ingang van 1 augustus 1917 in werking zal treden.
Dee voornaamste wijzigingen die tijdens de parlementaire behandeling in het wetsontwerp-Pleyte
wordenn aangebracht zijn de volgende. In de eerste plaats wordt de naam van het vertegenwoordigend
lichaamm op voorstel van minister Pleyte gewijzigd in 'Volksraad'. Pleyte kiest voor deze naam omdat de
Boerenn in Zuid-Afrika, volgens de minister een stamverwant volk, er niet lang daarvoor een Volksraad
opp nahielden. Deze Volksraad hield zich voornamelijk bezig met wetgeving, en Pleyte verwacht dat ook
aann de Nederlands-Indische Volksraad mettertijd regelgevende bevoegdheden zullen worden toegekend. 5 "" De wet is verder minder specifiek over de samenstelling van de Volksraad, en sluit vrouwen uit
vann het lidmaatschap van de Volksraad. Ten slotte bepaalt de wet dat de gouverneur-generaal de
Volksraadd verplicht raadpleegt over sommige ontwerpen van algemene verordeningen.

b.2b.2 Ingezetenschap, Nederlands onderdaanschap en Nederlanderschap, bevolkingsgroepen
Hieronderr zal uitgebreider worden ingegaan op de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheden van
dee Volksraad. Een behandeling van de samenstelling van de Volksraad is echter pas mogelijk na enkele
opmerkingenn over het ingezetenschap van Nederlands-Indië, over het Nederlands onderdaanschap en
hett Nederlanderschap, en over de wettelijke bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië. Al deze termen
zijnn namelijk van belang voor een juist begrip van de bepalingen in het Regeringsreglement van 1854
overr de samenstellingg van de Volksraad.

5J
** Zie BHTK 1914-1915, 365 en 61, 4; BHTK 1915-1916, 54; BHTK 1916-1917, 22; HTK 1916-1917, p.
20-110;; HEK 1916-1917, p. 107-34. Zie Cohen Stuart (1916-1917), deel I, p. 90-106, C.C. van Helsdingen
(1917),, p. 4-61, Idema (1924), p. 330-7, Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van
Nederlandsch-Indië,Nederlandsch-Indië, p. 311-6, en Van Weideren baron Rengers, deel IV, p. 347-50 voor weergav
behandelingg in de Staien-Generaal.
5377
Zie HTK 1916-1917, p. 48 en 64.
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IngezetenschapIngezetenschap van Nederlands-Indië
Vanaff 25 juli 1918 bepaalt artikel 105 (nieuw) Rr 1854 dat een algemene verordening regels geeft over
dee toelating en vestiging in Nederlands-Indië. Ingezetenen van Nederlands-Indië, aldus artikel 105
(nieuw)) Rr 1854, zijn zij die in Nederlands-Indië gevestigd zijn, mits niet in strijd met de voorschriften
vann die algemene verordening. Ingezetenschap is dus verbonden met vestiging: zij die rechtens geoorloofdd in Nederlands-Indië zijn gevestigd zijn ingezetenen van Nederlands-Indië. Of iemand geacht kan
wordenn gevestigd te zijn in Nederlands-Indië is overigens 'een feitelijke kwestie, die in elk speciaal
gevall naar gelang van de omstandigheden beantwoord zal moeten worden'.338
Opp grond van artikel 105 (nieuw) Rr 1854 en de algemene verordening waarnaar dit artikel verwijst
zijnn ingezetenen van Nederlands-Indië: Nederlandse onderdanen die in Nederlands-Indië gevestigd
zijn;; van landswege naar Nederlands-Indië gezonden personen met hun gezinnen die in NederlandsIndiëë gevestigd zijn; alle overigen die vergunning tot vestiging verkregen hebben en in NederlandsIndiëë gevestigd zijn.539

NederlandsNederlands onderdaanschap en Nederlanderschap
Hett begrip 'Nederlands onderdaan' hangt nauw samen met het begrip 'Nederlander'. Tot 1892 zijn
volgenss artikel 5 BW Nederlanders 'allen die binnen het koningrijk of deszelfs koloniën zijn geboren
uitt ouders, aldaar gevestigd'. Hierdoor zijn in Nederlands-Indië ook inheemsen en vreemde oosterlingen,, voor zover geboren uit ouders die daar gevestigd zijn, Nederlander.540 In 1892 komt hierin veranderingg door de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, nr. 268). Deze wet bepaalt
onderr meer dat Nederlander door geboorte is het wettig, gewettigd of door de vader erkend natuurlijk
kind,, waarvan tijdens de geboorte de vader de staat van Nederlander bezit. De wet sluit echter inheemsenn en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die aldaar zijn geboren uit ouders in Nederlands-Indië
gevestigd,, uit van het Nederlanderschap en laat hen vallen onder de categorie vreemdeling.
Inn 1910 komt een wet tot stand houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van de
bevolkingg van Nederlands-Indië (SNI 1910, nr. 296). Deze wet verleent de zojuist genoemde inheemsenn en vreemde oosterlingen in Nederlands-Indië die daar zijn geboren uit ouders in Nederlands-Indië
gevestigd,, en die wel degelijk tot het Nederlandse staatsverband behoren, de status van Nederlands
onderdaann (- niet-Nederlander). Daarnaast zijn ook zij die volgens de wet van 1892 Nederlander zijn en
inn Nederlands-Indië gevestigd zijn Nederlands onderdaan in de zin van de wet van 1910. De bevolking
vann Nederlands-Indië bestaat daarmee vanaf 1910 uit Nederlandse onderdanen - Nederlanders, Neder-
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landsee onderdanen - niet-Nederlanders, en vreemdelingen/

DeDe -wettelijke bevolkingsgroepen
Tott 1 januari 1920 zijn er op grond van artikel 109 (oud) Rr 1854 vier bevolkingsgroepen in
Nederlands-Indiê:: Europeanen, met Europeanen gelijkgestelden, inlanders en met inlanders gelijkgestelden.. Hoewel artikel 109 (oud) Rr 1854 de centrale begrippen 'Europeanen' en 'inlanders' niet
definieert,, valt aan te nemen dat onder 'Europeanen' in ieder geval vallen Nederlanders en alle nietNederlanderss die uit Europa afkomstig zijn. 'Inlanders' zijn allen die behoren tot de inheemse bevolkingg van Nederlands-Indie. Met 'inlanders' gelijkgestelden, zoals Chinezen en Arabieren, worden ook
well vreemde oosterlingen genoemd.542
Artikell 109 (oud) Rr 1854 heeft door zijn onduidelijke redactie aanleiding gegeven tot tegenstrijdige
interpretaties.. Om daaraan een eind te maken is op 1 januari 1920 een nieuw artikel 109 Rr 1854 in
werkingg getreden.543 Dit artikel onderscheidt nog maar tussen drie bevolkingsgroepen: Europeanen,
inlanderss en vreemde oosterlingen. Uit het artikel is af te leiden dat onder 'Europeanen' onder meer
vallenn alle Nederlanders en alle niet-Nederlanders die uit Europa afkomstig zijn; dat onder 'inlanders'
onderr meer vallen allen die behoren tot de inheemse bevolking van Nederlands-Indié; en dat onder
'vreemdee oosterlingen' vallen allen die niet tot de Europeanen en de inlanders behoren, zoals Chinezen
enn Arabieren.544

b.3b.3 Samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Volksraad
Hieronderr zal worden weergegeven wat de artikelen 131-144 Rr 1854 in hoofdlijnen bepalen over de
samenstelling,, de inrichting en de bevoegdheden van de Volksraad, en zal worden weergegeven in
hoeverree de Volksraad in de praktijk is geraadpleegd over ontwerpen van algemene verordeningen.
Wellichtt ten overvloede: onderstaande weergave gaat over de periode 1918-1927; vanaf 16 mei 1927
veranderenn met name de samenstelling en de bevoegdheden van de Volksraad ingrijpend.

SamenstellingSamenstelling van de Volksraad
Vann belang is vooral artikel 132 Rr 1854. Dit artikel bepaalt dat de Volksraad bestaat uit ten minste 39
leden.. De wet geeft daarmee slechts een minimumaantal. Bij Koninklijk besluit van 30 maart 1917
(SNI1917,, nr. 441) is bepaald dat de Volksraad 39 leden heeft. Bij Koninklijk besluit van 11 oktober
19200 (SNI 1920, nr. 776) is dit aantal verhoogd tot 49 leden.

Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 74-81 voor een uitgebreidere behandeling.
Ziee bijvoorbeeld artikel 73 Rr 1854, ingetrokken bij wet van 26 november 1918 (SNI 1918, nr. 794).
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 83.
Ziee Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 81-94 voor een uitgebreidere behandeling.
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Artikell 132 Rr 1854 bepaalt verder dat de Volksraad bestaat uit benoemde en gekozen leden. De
kroonn benoemt het lid dat voorzitter is. Van de overige leden wordt hoogstens de helft benoemd door de
gouverneur-generaal.. Dit gebeurt na raadpleging van de Raad van Nederlands-Indië. De gouverneurgeneraall is aan de aanbevelingen van de Raad niet gebonden. De door de gouverneur-generaal benoemdee leden behoren voor tenminste een kwart tot de inheemsen en voor het overige tot de Europeanen en
dee vreemde oosterlingen. Het Koninklijk besluit van 30 maart 1917 bepaalt in aanvulling hierop dat de
gouverneur-generaall negentien leden benoemt, waarvan vijf inheemsen en veertien Europeanen en
vreemdee oosterlingen. Het Koninklijk besluit van 11 oktober 1920, dat het vorige KB vervangt, bepaalt
datt de gouverneur-generaal 24 leden benoemt, waarvan acht inheemsen en zestien Europeanen en
vreemdee oosterlingen.
Tenn slotte bepaalt artikel 132 Rr 1854 dat de andere Volksraadleden worden gekozen door de leden
vann de lokale raden die op grond van artikel 68b Rr 1854 vanaf 1905 in Nederlands-Indië in het leven
zijnn geroepen, zoals gewestelijke raden en gemeenteraden. De gekozen Volksraadleden behoren voor
tenn minste de helft tot de inheemsen, voor het overige deel tot de Europeanen en vreemde oosterlingen.
Hett Koninklijk besluit van 30 maart 1917 bepaalt in aanvulling hierop dat de leden van de lokale raden
negentienn Volksraadleden kiezen, waarvan tien inheemsen en negen Europeanen en vreemde oosterlingen.. Het Koninklijk besluit van 11 oktober 1920, dat het vorige KB vervangt, bepaalt dat de leden
vann de lokale raden 24 Volksraadleden kiezen, waarvan twaalf inheemsen en twaalf Europeanen en
vreemdee oosterlingen.
Dee wijze waarop de Volksraadleden worden gekozen is geregeld bij Koninklijk besluit van 30 maart
19177 (SNI 1917, nr. 442). De leden van de lokale raden, die uit Europeanen, inheemsen en vreemde
oosterlingenn zijn samengesteld, vormen voor de verkiezing van de leden van de Volksraad samen één
kieslichaam.. De verkiezing van de tot de Europeanen en vreemde oosterlingen behorende Volksraadledenn en de verkiezing van de tot de inheemsen behorende Volksraadleden vinden afzonderlijk plaats. Bij
dee verkiezing wordt gewerkt met het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit stelsel is nader
uitgewerktt in de vorm van een personenstelsel, waarbij de kiezer zelfde stemoverdracht bepaalt door de
kandidatenn te nummeren in de volgorde van zijn voorkeur.545
Dee benoemingen door de gouverneur-generaal vinden plaats na afloop van de verkiezingen, zodat de
gouverneur-generaall kan zorgen voor een vertegenwoordiging van maatschappelijke stromingen en van
partijenn die bij de verkiezingen on- of ondervertegenwoordigd zijn gebleven.546

Dee wettelijke vereisten waaraan de leden van de Volksraad moeten voldoen zijn te vinden in artikel 133
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384 4

Rrr 1854. Zo moeten zij mannelijke ingezetenen van Nederlands-Indië zijn, Nederlands onderdaan zijn,
enn tenminste 25 jaar oud zijn. Het artikel bevat ook enkele negatieve vereisten, zoals het niet zijn ontzet
uitt de verkiesbaarheid en het niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen uit 's lands dienst.
Dee leden van de Volksraad mogen niet tegelijk zijn vice-president of lid van de Raad van
Nederlands-Indië,, hoofd van een departement van algemeen bestuur of voorzitter of lid van de Algemenee Rekenkamer in Nederlands-Indië (135 Rr 1854). Zij worden benoemd of gekozen voor een periode
vann driejaar (137 Rr 1854).

InrichtingInrichting van de Volksraad
Vann belang is vooral artikel 139 Rr 1854. De Volksraad houdt zijn vergaderingen te Batavia en deze
vergaderingenn zijn normaliter openbaar. Er zijn jaarlijks twee gewone zittingen. De eerste zitting, de
voorjaarszitting,, wordt geopend op de derde dinsdag van mei. Het Regeringsreglement bepaalt niet
wanneerr de tweede zitting wordt gehouden en evenmin wanneer beide zittingen worden gesloten. In de
praktijkk is de duur van beide zittingen samen ongeveer vijf maanden.547 Naast de gewone zittingen zijn
ookk buitengewone zittingen mogelijk wanneer de gouverneur-generaal of de voorzitter van de Volksraadd dat nodig vindt of tenminste vijftien Volksraadleden de wens te kennen geven tot het houden van
eenn buitengewone zitting.
Dee leden van de Volksraad stemmen zonder last of ruggespraak (136 Rr 1854) en zijn niet gerechtelijkk vervolgbaar voor wat zij in de vergadering hebben gezegd of schriftelijk hebben overgelegd aan de
vergaderingg (143 Rr 1854). De gouverneur-generaal kan de beraadslagingen van de Volksraad bijwonenn en heeft dan een raadgevende stem. Hij kan ook, en dit is wat er in de praktijk meestal is gebeurd,
dee beraadslagingen door gemachtigden doen bijwonen om namens hem voorlichting te verschaffen
(140RT1854).548 8

BevoegdhedenBevoegdheden van de Volksraad
Vann belang is vooral artikel 131 Rr 1854, dat de Volksraad tot een adviserend lichaam voor de
gouverneur-generaall maakt, zonder regelgevende bevoegdheden. Op grond van dit artikel is de
gouverneur-generaall bevoegd, en soms zelfs verplicht om de Volksraad te raadplegen; het advies van
dee Volksraad bindt hem echter niet. De bevoegdheid tot raadpleging is te vinden in artikel 131 lid 2 Rr
1854,, dat bepaalt dat de gouverneur-generaal de Volksraad raadpleegt over alle onderwerpen waarover
hijj het oordeel van de Volksraad wil vernemen.
Artikell 131 lid 3 Rr 1854 bepaalt wanneer de gouverneur-generaal verplicht is om de Volksraad te
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horen.. Zo moet de gouverneur-generaal de Volksraad horen over enkele financiële aangelegenheden,
zoalss het vaststellen van de voorlopige begroting van Nederlands-Indië.549 Voor het onderwerp van dit
verhaall is belangrijker dat het artikellid bepaalt dat de gouverneur-generaal de Volksraad moet horen
overr bepaalde categorieën ontwerpen van algemene verordeningen: ontwerpen die de ingezetenen van
Nederlands-Indiëë persoonlijke militaire lasten opleggen, ontwerpen die voortvloeien uit de instelling
vann provincies en andere gewesten, en ontwerpen over de wijze van verkiezing van Volksraadleden.SÏ0
Dezee categorieën vormen slechts een klein deel van alle ontwerpen van algemene verordeningen. Voor
dee grote meerderheid van ontwerpen geldt de facultatieve raadpleging.
Inzakee de imperatieve raadpleging bepaalt artikel 131 lid 3 Rr 1854 verder dat de gouverneurgeneraall de Volksraad moet raadplegen over zodanige andere onderwerpen als door de kroon bij
algemenee verordening worden aangewezen. De kroon heeft een dergelijke algemene verordening niet
vastgesteld. .
Imperatievee raadpleging van de Volksraad wordt niet alleen voorgeschreven in artikel 131 Rr 1854.
Artikell 61 Gw 1922, waarover meer in het volgende hoofdstuk, bepaalt dat de Volksraad moet worden
gehoordd over wetsvoorstellen bestemd voor Nederlands-Indië te gelden, en dat de wijze van horen bij
wett moet worden geregeld. De wijze van horen is geregeld in de Wet op de staatsinrichting van
Nederlands-Indiëë van 23 juni 1925 (SNI1925, nr. 415 en 416), ook bekend als de Indische staatsregelingg (IS). Artikel 71 IS, dat op 1 januari 1926 in werking treedt, bepaalt dat de Volksraad wordt
gehoordgehoord over wetsontwerpen, uitsluitend of in belangrijke mate geldend voor Nederlands-Indië, voordat
dezee in behandeling komen bij de Staten-Generaal. Dit horen is niet verplicht in gevallen van spoedeisendee aard, te bepalen door de kroon, bij initiatief-wetsvoorstellen, ter beoordeling van de voorzitter
vann de Tweede Kamer, en bij bepaalde wetsvoorstellen op financieel terrein."1

Naastt het recht om de gouverneur-generaal te adviseren, verleent het Regeringsreglement de Volksraad
hett recht van petitie (artikel 131 lid 6 Rr 1854). Daarnaast zijn in de praktijk enkele rechten aan de
Volksraadd toegekend zoals het vragenrecht en het recht van onderzoek. Met dit laatste recht wordt niet
hett recht van enquête bedoeld, waarbij personen kunnen worden opgeroepen die tot het afleggen van
getuigeniss verplicht zijn. Het recht van onderzoek houdt in dat de Volksraad een commissie uit zijn
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De gouverneur-generaal maakt een voorlopige begroting waarbij hij gebonden is aan de wensen van de
Volksraad.. De wetgevende macht in Nederland stelt de begroting van Nederlands-Indië definitief vast en mag
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middenn een onderzoek kan laten instellen. Die commissie kan echter niemand dwingen getuigenis af te
leggen.'52 2

RaadplegingRaadpleging van de Volksraad over ontwerpen van algemene verordeningen
Zoalss gezegd is raadpleging door de gouverneur-generaal verplicht voor een aantal categorieën ontwerpenn van algemene verordeningen, en voor het overige facultatief. Over de verplichte raadpleging zal
hierr niet worden gesproken, wel moet - omwille van een bepaling van het belang van de Volksraad in
dee periode 1918-1927 - de vraag worden gesteld in hoeverre de gouverneur-generaal gebruik heeft
gemaaktt van de mogelijkheid om de Volksraad facultatief te raadplegen over ontwerpen van algemene
verordeningen. .
Hett antwoord op deze vraag kan kort zijn. De jubileum-uitgave Tien jaren volksraad 1918-1928
geeftt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Volksraad naast de begrotingsontwerpen
heeftt behandeld in de jaren 1918-1928. Dit overzicht noemt zo'n 50 algemene verordeningen waarover
dee Volksraad vanaf 21 mei 1918 tot 16 mei 1927, de periode waarin hij als zuiver raadgevend lichaam
optreedt,, al dan niet verplicht is geraadpleegd."3 Als wordt bedacht dat in het jaar 1920 alleen al meer
dann 200 algemene verordeningen in het Staatsblad van Nederlands-Indië hebben gestaan, dan is
(ongeachtt de onvolledigheid van het overzicht in Tien jaren volksraad 1918-1928) duidelijk dat de
gouverneur-generaall slechts in geringe mate gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid tot facultatievee raadpleging van de Volksraad.

b.4b.4 Reacties op de instelling van de Volksraad
Dee reacties binnen en buiten de Staten-Generaal op de instelling van de Volksraad nemen drie vormen
aan:: van de Volksraad wordt gezegd dat deze voldoet aan de eisen des tijds, te veel biedt ofte weinig
biedt554 4

Dee reacties in de Staten-Generaal op de instelling van de Volksraad zijn veelal positief, vooral in de
Tweedee Kamer. Zo vermeldt het voorlopig verslag van de Tweede Kamer uit augustus 1915 over het
wetsontwerp-Pleytee dat vele leden ingenomen zijn met het ontwerp. Zij vinden de Volksraad een
geschiktt middel om de band tussen de inheemse bevolking en het Nederlandse gezag te versterken en
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Zie Kleintjes (1923-1924), deel I, p. 212-3 en Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichtingrichting van Nederlandsch-Indié, p. 321-2. Tijdens de behandeling van zijn wetsontwerp in de Eerste Kamer
noemtt minister Pleyte ditrecht'te droit de s 'enquérir', zie HEK 1916-1917, p. 130.
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Zie Tien jaren volksraad 1918-1928, p. 73-9; 21 mei 1918 is de datum waarop de eerste zitting van de
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In het onderstaande zal steeds worden gesproken over de Volksraad, hoewel sommige reacties voorafgaan
aann de invoering van die naam en het dus nog hebben over de Koloniale Raad.
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omm de staatkundige opvoeding van de Nederlands-Indische bevolking te bevorderen.355 Ook tijdens de
mondelingee beraadslagingen over het wetsontwerp in de Tweede Kamer zijn de reacties in meerderheid
positief.. De instelling van de Volksraad wordt gezien als een 'eisch des tijds',556 en verschillende
Kamerledenn putten zich uit om het belang aan te tonen van het wetsontwerp en van de Volksraad voor
dee staatkundige ontwikkeling van de Nederlands-Indische bevolking. Zo ziet het Kamerlid Beumer de
instellingg van de Volksraad als een middel tot verwezenlijking van het ideaal van
eenn Nederlandsch-Indifi, bewoond door een bevolking, die bezield is door gevoelens van aanhankelijkheidd jegens het moederland, die naar eigen aard en aanleg ontwikkeld en tot hoogere geestelijke en
stoffelijkee welvaart is gekomen, die in staat is de eisenen te vervullen, welke de volle ontplooiing der
beginselenn van autonomie en zelfbestuur stellen.557
Ookk buiten de Staten-Generaal zijn de reacties vaak positief. Zo oordeelt Van Deventer in een artikel in
hett Vaderland van 29 mei 1915 gunstig over het wetsontwerp-Pleyte: het 'gaat beslist in de goede
richting'.5588 Van Deventer benadrukt dat de Volksraad een adviserend lichaam is, en dat zijn besluiten
geenn verbindende kracht hebben. De instelling van de Volksraad verandert daarmee formeel niets aan
dee bestaande machtsverhoudingen, met name aan de beteekenis van het Opperbestuur der Kroon, van
dee verreikende bevoegdheid der nederlandsche wetgevende macht (...), van de wetgevende bevoegdheidd van den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indifi, van het bestuur door den landvoogd (.~)."9
Vann Deventer kan zich vinden in de beperkte bevoegdheden van de Volksraad. De bevolkingsgroepen
inn Nederlands-Indië zijn 'nog te zeer verschillend in verstandelijke ontwikkeling en economische
kracht,, om nu reeds te verzekeren dat uit haar een orgaan zal voortkomen, aan hetwelk een beslissende
stemm over het landsbestuur kan worden toegekend'.560 Wel gelooft Van Deventer dat uit de Volksraad
'eenn lichaam [kan] groeien dat leiding geeft en aan hetwelk na verloop van tijd een beslissende stem
kann worden toegekend'.561 Het zijn opmerkingen die stroken met Van Deventers eerder vermelde
opvattingg dat de inheemse bevolking niet rijp is voor zelfbestuur en eerst een lang opleidingsproces
moett doormaken.
Verderr kan gewezen worden op Van Heekeren, hoofdredacteur van De Indische Gids, die zich in
19155 verheugt in de indiening van het wetsontwerp-Pleyte. De Volksraad kan volgens hem 'een nieuwe
periodee voor Nederlandsch-Indië (...) inluiden'.562 En Boelen, net als Van Heekeren schrijvend in De
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Zie BHTK 1914-1915,365 en 61,4, p. 9. Zie ook Cohen Stuart (1916-1917), deel I, p. 97-8.
C.C. van Helsdingen (1917), p. 8. Zie ook Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting
vanvan Nederlandsch-Indië, p. 313 en Van Weideren baron Rengers, deel IV, p. 348.
5J77 JJJJ^ I9i6_i9i7 j p. 20. Zie C.C. van Helsdingen (1917), p. 7-13 voor een uitgebreidere weergave van de
ontvangstt van het wetsontwerp-Pleyte in de Tweede Kamer.
5
"" C. Th. van Deventer (1915b), p. 414.
5599
C. Th. van Deventer (1915b), p. 411.
5600
C. Th. van Deventer (1915b), p. 411.
5611
C. Th. van Deventer (1915b), p. 411.
5622
Van Heekeren, p. 1074.
5566

388 8

IndischeIndische Gids, ziet de werkzaamheden van de Volksraad met vertrouwen tegemoet: men kan immers 'in
Bataviaa meestens beter de behoeften van India beoordeelen, dan in Nederland*.563 Cohen Stuart ten
slottee ziet de Volksraad als een 'orgaan van den aanbrekenden nieuwen tijd', waarin zich als 'toekomstbeeldd (...) al duidelijk het koloniale zelfbestuur' fixeert.564
Nationalistischee Indonesische verenigingen als Boedi Oetomo en de Sarekat Islam reageren ook
tamelijkk positief op de instelling van de Volksraad.565 Wel benadrukken zij dat het gaat om 'een eerste
stapp naar een democratisch stelsel en een grotere zelfstandigheid'.566 Zo acht Tjokroaminoto, voorzitter
vann de Sarekat Islam, tijdens het eerste officiële nationale congres van die vereniging in juni 1916 te
Bandoengg de Volksraad van grote waarde en betekenis als
dee eerste stap naar het doel om een zelfbestuur hier in Nederlandsch-Indiö te verkrijgen (...). Als een
eerstee stap, zeg ik. Later, of wanneer wij reeds een weinig zijn vooruitgegaan, zal 't natuurlijk anders
worden.567 7
Waarnaarr deze eerste stap volgens Boedi Oetomo en de Sarekat Islam moet leiden, blijkt in een extra
politiekk nummer van het tijdschrift Koloniale studiën uit oktober 1917, dat de beginselverklaringen en
werkprogramma'ss van beide verenigingen bevat. Boedi Oetomo verlangt een parlementaire regeringsvormm en de invoering van actief en passief kiesrecht voor mannen.568 De Sarekat Islam verlangt zelfbestuurr en een geleidelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de Volksraad, met als einddoel een
vertegenwoordigendd wetgevend lichaam, door rechtstreekse verkiezing samengesteld. Het kiesrecht
moett worden verleend aan alle mannelijke ingezetenen van 21 jaar en ouder die 'eenige schrijfkunst en
voldoendee Maleisch verstaan'.569

Naastt positieve reacties zijn er ook kritische reacties. Deze reacties zijn er in twee soorten: men vindt
ofwell dat de instelling van de Volksraad te vroeg komt, ofwel dat de Volksraad niet genoeg biedt. De
belangrijkstee vertegenwoordiger van de eerste soort kritische reactie is het Eerste-Kamerlid Colijn.570
Colijnn wijst erop dat sinds het begin van de twintigste eeuw bij de inheemse bevolking een begeerte
aanwezigg is naar meer politieke zelfstandigheid. De oprichting van Boedi Oetomo en vooral van de
Sarekatt Islam, die het karakter heeft van een volksbeweging, toont dit aan. Het wetsontwerp-Pleyte
speeltt op onjuiste wijze in op die begeerte. Het had 'aan het eind van den politieken ontwikkelingsgang
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enn niet aan het begin daarvan (...) behooren te komen'.371 De ontwikkeling tot politieke zelfstandigheid
vann de inheemse bevolking moet beginnen op decentraal niveau. Pas daarna kan worden gedacht aan
medewerkingg van de inheemse bevolking aan het regeren van Nederlands-Indië op centraal niveau.
Doorr deze geleidelijke ontwikkeling 'zou men de neiging tot politieke zelfstandigheid in juiste banen
leidenn en te gelijk (...) tegenwicht ontvangen tegen ook in Indie* niet te ontgane uitspattingen eener
jongee volksbeweging'.572 Colijn vindt het wetsontwerp-Pleyte 'de bevrediging van een cry. Dat is soms
ookk wat waard (...); maar in wezen brengt het ons weinig verder'.573

Dee tweede soort kritische reactie - de Volksraad biedt te weinig - is ook in de Staten-Generaal te horen.
Hett Tweede-Kamerlid Mendels noemt het wetsontwerp-Pleyte een schamel stuk wetgeving dat 'bitter,
bitterr weinig' geeft. De Volksraad krijgt geen regelgevende bevoegdheden, zodat het ontwerp niets te
makenn heeft 'met een recht van medezeggenschap van de inlandsche bevolking om mede te beslissen
overr haar eigen belangen'.574 Het grote belang van de Volksraad ligt voor Mendels alleen in het feit dat
'wijj nu voor het allereerst in de geschiedenis van ons gezag in Indië eindelijk hebben een publiek door
dee wet gesanctionneerd college, waarin over de zaken van Indië wordt gesproken', een college 'waar
menn onschendbaar is, niet vervolgd kan worden voor de dingen, welke men zegt en voor de stem, welke
menn daar uitbrengt'.575
Kritischee reacties van de tweede soort zijn vaker en in fellere bewoordingen te horen buiten de
Staten-Generaal.. Ze zijn vooral afkomstig uit Indonesische kringen, al dan niet in Nederlands-Indië. In
Nederlandd is er bijvoorbeeld de Indische Vereeniging, een vereniging van Indonesische studenten.576 In
HindiaHindia Poetra, een uitgave van deze vereniging, wordt de Volksraad omschreven als een 'pseudoparlementje'' dat 'een werktuig bedoelt te zijn van de regeering'.577 En in Nederlands-Indië is er

bijvoorbeeldbijvoorbeeld Insulinde, de opvolger van de Indische Partij, die net als die partij naar onafhankelijkhei
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voorr Nederlands-Indtó streeft.378 Insulinde noemt de Volksraad 'een surrogaat voor een parlement', en
vindtt dat er zeer veel 'goede wil voor noodig [is], om dat (...) lichaam au sérieux te nemen'.579

c.c. De Volksraad nader beschouwd
Hieronderr zullen de samenstelling en bevoegdheden van de Volksraad worden geëvalueerd. Vervolgens
zall een typering worden gegeven van de Volksraad.

clcl De samenstelling van de Volksraad en de bevoegdheden van de Volksraad inzake regelgeving
-- Samenstelling
Zoalss vermeld stelden de ontwerpen van Van Dedem en Fock voor om (maximaal) vier buitengewone,
niet-ambtelijkee leden op te nemen in de Raad van Nederlands-Indië. Deze leden worden benoemd en
moetenn Nederlander zijn. Inheemsen en vreemde oosterlingen komen niet in aanmerking voor het
buitengewoonn lidmaatschap van de Raad (tenzij ze genaturaliseerd zijn). De wetsontwerpen-De Waal
Malefijtt stelden voor een Koloniale Raad met 29 leden in te stellen waarin ambtenaren en niet-ambtenarenn zitting hebben. De niet-ambtenaren worden deels benoemd en deels gekozen. Ook inheemsen en
vreemdee oosterlingen kunnen lid van de Koloniale Raad zijn. De wet van 16 december 1916 bepaalt dat
dee Volksraad bestaat uit ten minste 39 leden. Zij worden deels benoemd en deels gekozen. Anders dan
dee wetsontwerpen-De Waal Malefijt bepaalt de wet niet dat een deel van de leden ambtenaar moet zijn.
Zowell Europeanen als inheemsen en vreemde oosterlingen kunnen lid zijn van de Volksraad.

Hett bovenstaande toont dat er geleidelijk steeds meer gestreefd wordt naar een orgaan waarin leden van
dee bevolking van Nederlands-Indië' zitting hebben. De wet van 16 december 1916 is het hoogtepunt in
diee ontwikkeling: de Volksraad heeft meer leden dan de voorgestelde uitgebreide Raad van NederlandsIndiSS en de voorgestelde Koloniale Raad, het verplichte ambtelijke element is verdwenen en in de
Volksraadd kunnen - anders dan in de voorgestelde uitgebreide Raad van Nederlands-Indië - naast
Nederlanderss ook inheemsen en vreemde oosterlingen zitting hebben. De considerans van de wet van
166 december 1916 spreekt daarom over de instelling van de Volksraad als over 'de instelling van een
vertegenwoordigendd lichaam'.580 Bij het vertegenwoordigende karakter van de Volksraad valt echter
well een kanttekening te plaatsen.
Dee Volksraad is een college 'dat over eenige belangrijke aangelegenheden zijn oordeel zal hebben te
kennenn te geven en daarbij de publieke zaak in het openbaar zal hebben te bespreken'.5*1 Als zodanig

Ziee Van den Doel (1994), p. 316, en J.J.P. de Jong, p. 470.
Tjiptoo Mangoenkoesoemo, p. 51.
SNII 1917, nr. 114.
Kleintjess (1923-1924), deel I, p. 189.
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heeftt de Volksraad een vertegenwoordigend karakter 'in dezen zin, dat dit lichaam heeft op te komen
voorr de belangen van de bevolking, die het heeft te behartigen'.5*2 Een lichaam kan daarnaast ook
vertegenwoordigendd zijn omdat de bevolking meewerkt aan de samenstelling ervan. In dit opzicht is de
Volksraadd nauwelijks vertegenwoordigend.383
Zoalss eerder vermeld wordt slechts een deel van de leden van de Volksraad gekozen. Dit deel wordt
gekozenn door de leden van de lokale raden die sinds 1905 in Nederlands-Indiö in het leven zijn geroepen.. In de periode tot 1927 zijn er twee soorten lokale raden die deelnemen aan de verkiezing van de
Volksraad:: gewestelijke raden en plaatselijke raden. In deze raden zitten in de regel zowel Europeanen
alss inheemsen en vreemde oosterlingen. De leden van de gewestelijke raden worden benoemd door de
gouverneur-generaal.. De leden van de meeste plaatselijke raden worden gekozen door mannelijke
Nederlandsee onderdanen. Deze onderdanen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten zij zijn
aangeslagenn in een landsinkomstenbelasting naar een jaarlijks inkomen van ten minste / 900 waar het
Europeanenn betreft, en van ten minste ƒ 600 waar het inheemsen en vreemde oosterlingen betreft.584
DitDit alles zorgt voor een stelsel waarin slechts een deel van de Volksraad wordt gekozen, en wel door
eenn klein kiezerskorps (in 1923 gaat het om 1127 personen).585 Dit kleine kiezerskorps wordt zelf ook
maarr voor een deel gekozen. En de eisen die aan de kiezers van dit deel van het kiezerskorps worden
gesteldd zijn dusdanig dat ook hun aantal klein is. Al met al werkt de bevolking van Nederlands-Indië
duss maar in geringe mate mee aan het samenstellen van de Volksraad, die daarom nauwelijks een
vertegenwoordigendd lichaam in de hierboven onderscheiden tweede betekenis kan worden genoemd.
Eenn belangrijke reden voor de terughoudendheid van de wetgevende macht bij het toekennen van
eenn rol voor de bevolking bij het samenstellen van de Volksraad is de opvatting dat het ontwikkelingspeill van grote delen van de inheemse bevolking te laag is om een ruime toekenning van het kiesrecht
voorr deze groep te rechtvaardigen. Andere aangevoerde redenen zijn de grote afstanden in NederlandsIndiëë en het ontbreken van een burgerlijke stand aldaar, waardoor niet kan worden bepaald of iedereen
diee mag kiezen dat recht ook krijgt.386

BevoegdhedenBevoegdheden inzake regelgeving
Dee wet van 16 december 1916 vormt waar het deze bevoegdheden betreft geen hoogtepunt in een
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ontwikkeling.. Zo is eerder gebleken dat gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk tijdens de discussies
voorafgaandd aan het wetsontwerp-Van Dedem de opheffing van de Raad van Nederlands-Indië en de
instellingg van een Koloniale Raad had voorgesteld. Deze Koloniale Raad zou deels uit ambtenaren en
deelss uit vertegenwoordigers van de Europese bevolking van Nederlands-Indie bestaan en op regelgevendd terrein de bevoegdheid krijgen van de Raad van Nederlands-Indië: het geven van bindende
adviezenn over ontwerp-ordonnanties op de wijze voorgeschreven in de artikelen 29 en 30 Rr 1854. De
wetsontwerpenn van Van Dedem, Fock en De Waal Malefijt en de wet van 16 december 1916 gaan
muiderr ver dan het voorstel van Pijnacker Hordijk.
Dee ontwerpen van Van Dedem en Fock bieden op dit punt nog het meest: zij laten de mogelijkheid
openn dat vertegenwoordigers van de Europese bevolking van Nederlands-Indië meewerken aan de
bindendee adviezen van de Raad van Nederlands-Indie over ontwerp-ordonnanties. De wetsontwerpenDee Waal Malefijt gaan in deze het minst ver: de Koloniale Raad krijgt op regelgevend terrein noch
medeverordenende,, noch adviserende bevoegdheden. De wet van 16 december 1916 biedt meer dan de
wetsontwerpen-Dee Waal Malefijt, maar niet veel meer. De Volksraad geeft geen bindende adviezen,
maarr adviezen die de gouverneur-generaal tot niets verplichten. Ook is de gouverneur-generaal slechts
bijj uitzondering gehouden om de Volksraad om advies te vragen over ontwerp-ordonnanties.

Dee instelling van de Volksraad zorgt al met al niet voor een verandering in het stelsel van verdeling van
regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indiê. Tijdens de mondelinge beraadslagingen in de
Tweedee Kamer over zijn wetsontwerp erkent minister Pleyte dat het ontwerp (en daarmee de wet van
166 december 1916) de Volksraad weinig bevoegdheden geeft op het terrein van regelgeving voor
Nederlands-Indie.. Hij beschouwt de bevoegdheden die het ontwerp geeft, het meestal facultatieve horen
enn het recht van petitie, zelfs 'als niets anders dan een expediënt, een surrogaat, dat voorloopig dienst
zouu moeten doen'.5*7 Het ontwerp zet, zo heeft hij eerder tijdens de mondelinge beraadslagingen
opgemerkt,, slechts 'een eerste stap (...) op den weg die er toe leiden zal, dat aan de rechtsgemeenschap
inn Indie wetgevende macht wordt toegekend'.5" Van een snelle toekenning van 'wetgevende macht'
aann de Volksraad lijkt Pleyte niets te willen weten. In een schrijven uit januari 1918 aan gouverneurgeneraall Van Limburg Stirum stelt hij dat in tijden nog niet kan worden gedacht aan vervulling van het
doorr de nationalistische beweging geuite verlangen om van de Volksraad een medebeslissend regeringsorgaann te maken. Het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië zou erdoor worden verlamd, tot

HTKK 1916-1917, p. 54. Mijn cursivering.
HTKK 1916-1917, p. 47.
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onherstelbaree schade voor de ontwikkeling van Nederlands-Indië.5*9
Eenn andere reden voor minister Pleyte om de Volksraad voorlopig geen regelgevende bevoegdheden
tee geven, is te vinden in de al behandelde memorie van toelichting bij zijn ontwerp die, waar het dit
onderwerpp betreft, zwaar leunt op de memorie van toelichting bij de wetsontwerpen-De Waal Malefijt.
Dee Volksraadleden zijn geen beroepspolitici maar over heel Nederlands-Indië verspreid wonende
particulierenn 'wier dagelijksche bezigheden hun veelal niet zullen veroorloven meer dan een beperkt
gedeeltee van hunnen tijd aan de verplichtingen van het lidmaatschap te wijden'.5*0 Het maken van
regelgevingg is een continu proces waaraan deze particulieren dus niet kunnen deelnemen. Zij kunnen
niett worden belast 'met medewerking aan deze uitgebreide taak, welke hunne voortdurende aandacht en
menigvuldigee samenkomsten zou vorderen'.591 Het maken van regelgeving moet daarom 'vooreerst aan
denn Gouverneur-Generaal en den Raad van Nederlandsch-Indië toevertrouwd' blijven.592

c.2c.2 Typering van de Volksraad in de periode 1918-1927
Uitt het bovenstaande blijkt dat de Volksraad kan worden getypeerd als een tot op zekere hoogte
vertegenwoordigendd lichaam, met geringe bevoegdheden op het terrein van regelgeving. De Volksraad
kann daarnaast nog op een andere manier worden getypeerd, aan de hand van de eerder weergegeven
uitgangspuntenn bij het verlenen van zelfbestuur aan Nederlands-Indië, en met name aan de hand van
hett daar onderscheiden derde uitgangspunt: de voorlopige ongeschiktheid van de inheemse bevolking
tott deelname aan zelfbestuur.
Inn het kort komen de uitgangspunten, die ook worden aangehangen in de ethische richting en de
ethischee politiek, op het volgende neer. Zelfbestuur voor Nederlands-Indië naar westers model is nodig.
Ditt impliceert een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering. Als Nederlands-Indië zelfbestuur
krijgtt naar westers model, dan kan deze regering niet als autocraat optreden. Er moet een controlerend
orgaann komen in Nederlands-Indië dat eventueel ook meewerkt aan het vaststellen van regelgeving, en
waaraann de Indische regering verantwoordelijk is. Dit orgaan moet worden samengesteld uit vertegenwoordigerss van de bevolking van Nederlands-Indië. Het probleem daarbij is dat de bevolking, met
namee het inheemse deel, niet rijp is voor de introductie van een dergelijk orgaan. De inheemse bevolkingg moet door Nederland worden opgeleid om deel te kunnen nemen aan het regeren van NederlandsIndië.. Deze opleiding zal een lange tijd duren en dient bij voorkeur niet te leiden tot onafhankelijkheid
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Zie Van den Doel (1994), p. 323. Voorbeelden van dit verlangen naar een medebeslissende Volksraad zijn
tee vinden in het politieke nummer van Koloniale studiën van oktober 1917, waarnaar eerder is verwezen. In dat
nummerr verlangen Boedi Oetomo en Insulinde een parlementaire regeringsvorm, en verlangt de Sarekat Islam
eenn vertegenwoordigend wetgevend lichaam. Zie KS 1 (1916-1917), deel III, p. 30, 36 en 50.
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BHTK 1914-1915,365, 3, p. 5.
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BHTK 1914-1915,365,3, p. 5.
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BHTK 1914-1915,365, 3, p. 5.

394 4

voorr Nederlands-Indie.

Dee Volksraad past goed in dit stelsel van overwegingen. De instelling van de Volksraad is een daad van
ethischee politiek waarmee niet is beoogd om vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische bevolking
onmiddellijkk te betrekken bij zelfbestuur voor Nederlands-Indie - dat in 1916 bij lange na nog niet is
ingevoerdd - maar om die vertegenwoordigers in aanraking te laten komen met de praktijk van het
regerenn van Nederlands-Indie opdat zij later actief betrokken kunnen worden bij het (toekomstige)
zelfbestuurr voor Nederlands-Indie. De Volksraad kan daarmee mijns inziens óók worden getypeerd als
eenn opleidingsinstituut voor vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische bevolking, dat hen moet
voorbereidenn op een toekomstige actieve rol in het regeren van een zelfbesturend Nederlands-Indie.
Dee instelling van de Volksraad past ook in het streven naar zelfbestuur voor Nederlands-Indie naar
westerss model Uiteindelijk moet de Volksraad een vertegenwoordigend lichaam worden dat - blijkens
eerderr behandelde opmerkingen in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp-Pleyte - rechtstreeks
doorr de bevolking is gekozen en medebeslissende bevoegdheden op regelgevend terrein heeft. De
overeenkomstenn tussen een dergelijk lichaam en de Staten-Generaal, en meer in het algemeen tussen
eenn stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden waarin een dergelijk lichaam past en het
Nederlandsee stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden, zijn overduidelijk.
Tenn slotte blijkt uit Pleyte's zojuist weergegeven opmerking dat in tijden nog niet kan worden
gedachtt aan vervulling van het door de nationalistische beweging geuite verlangen om de Volksraad tot
medebeslissendd regeerorgaan te maken, dat de opleiding van de (inheemse) bevolking wordt gezien als
eenn langdurig proces. Pleyte's opmerking dat een te snelle vervulling van dit verlangen het Nederlandse
gezagg in Nederlands-Indie zou verlammen, tot onherstelbare schade voor de ontwikkeling van
Nederlands-Indie,, toont dat hij meent dat Nederlands-Indie de Nederlandse leiding in dat proces en
meerr in het algemeen de band met Nederland voorlopig nog nodig heeft
Minn of meer in overeenstemming met het bovenstaande hebben veel tijdgenoten de instelling van de
Volksraadd in de eerste plaats van belang geacht voor de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indie, als
instituutt waar politieke ervaring wordt opgedaan, en waar door direct en openbaar contact met de
regeringg duidelijk wordt wat er allemaal komt kijken bij het regeren van Nederlands-Indie.393 De
instellingg van de Volksraad is daarnaast door tijdgenoten ook van belang geacht voor de Indische
regering.. Die heeft er de kans door gekregen om zich via haar gemachtigden (zie artikel 140 Rr 1854)
openlijkk te verantwoorden en te verdedigen, duidelijker te maken wat haar bedoelingen zijn, en makke-

3933
Zie Bergmeijer, p. 49; H. Carpentier Atöng, p. 13; A.F. de Savomin Lobman (1938), p. 15; Schumann
(1923),, p. 124. Daarbij moet wel worden bedacht dat de Nederlanders in de Volksraad oververtegenwoordigd
waren;; zij konden er daardoor de eerste viool spelen.
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lijkerr te weten te komen wat er onder de bevolking leeft.5W Bij deze kans voor de Indische regering past
eenn kanttekening: gezien zijn geringe bevoegdheden heeft de Volksraad geen middelen om de regering
tee dwingen tot openbaarmaking van haar regeringsdaden en -voornemens, en evenmin middelen om
invloedd af te dwingen op deze daden en voornemens. Of en in hoeverre de regering haar daden en
voornemenss presenteert in en laat beïnvloeden door de Volksraad hangt af van de welwillendheid van
dee Indische regering en - gezien de positie van de Indische regering - van de welwillendheid van de
kroon. .

Gezienn het bovenstaande kan de vraag opkomen of de instelling van de Volksraad een belangrijke stap
iss geweest. Enerzijds moet, zo kan in antwoord hierop worden gesteld, het belang van de instelling van
dee Volksraad niet worden gebagatelliseerd. Gezien de zelfbeperkingen van het Nederlandse koloniale
denkenn - men wil de (inheemse) bevolking opleiden tot medewerking aan zelfbestuur, maar gelooft dat
dee opleiding langs wegen der geleidelijkheid moet verlopen en wil liever niet dat de opleiding uitmondt
inn onafhankelijkheid - zetten de Nederlandse beleidsmakers en de Nederlandse wetgevende macht met
dee instelling wel degelijk een stap vooruit. Er wordt op centraal niveau voor het eerst werk gemaakt van
hett opleiden van de (inheemse) bevolking van Nederlands-Indië tot medewerking aan zelfbestuur.
Anderzijdss is het, zuiver en alleen kijkend naar de samenstelling en de bevoegdheden van de Volksraad,, moeilijk om de instelling van de Volksraad een werkelijk grote stap vooruit te noemen. De
Volksraadd wordt maar gedeeltelijk en door een zeer klein bevolkingsdeel gekozen, en heeft weinig
bevoegdheden.. Concluderend kan misschien het beste worden gesteld dat, gegeven het Nederlandse
kolonialee denken, de instelling van de Volksraad een stap vooruit is, maar een tamelijk voorzichtige
stapp - en als zodanig typerend voor dat denken.

4.44 Enkele afsluitende opmerkingen
Inn het onderstaande zal een overzicht worden gegeven van het stelsel van verdeling van regelgevende
bevoegdhedenn voor Nederlands-Indië en de daarmee samenhangende verhoudingen tussen de StatenGeneraal,, de kroon en de gouverneur-generaal in de periode 1848-1927 (paragraaf 4.4.1). Daarna zal
eenn overzicht worden gegeven van voorstellen tot verandering in het stelsel van verdeling van regelgevendee bevoegdheden en van veranderingen in het denken over Nederlands-Indië die aan die voorstellen
tenn grondslag liggen (paragraaf 4.4.2).

4.4.11 Verdeling en verhouding
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Zie Bergmeijer, p. 48; H. Carpentier Alting, p. 13-4; A.F. de Savorain Lohman (1938), p. 15; Schumann
(1923),, p. 123; Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen, deel I, p. 123.
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a.a. Het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden
Hett stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlanüs-lndie in de periode 184819277 ziet er in het kort als volgt uit:
1.. Het stelsel is gebaseerd op de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854.
2.. Er zijn in deze periode drie regelgevers voor Nederlands-Indië: de wetgevende macht, de kroon en
dee gouverneur-generaal. Hun bevoegdheid steunt op artikel 59 Gw 1848 (wetgevende macht en
kroon)) en op artikel 20 Rr 1854 (gouverneur-generaal).
3.. De wetgevende macht maakt regelgeving in de vorm van wetten, de kroon maakt regelgeving in de
vormm van Koninklijke besluiten, de gouverneur-generaal maakt regelgeving in de vorm van ordonnanties,, zo blijkt uit artikel 31 Rr 1854.
4.. Bij het maken van ordonnanties is de gouverneur-generaal verplicht tot samenwerking met de Raad
vann Nederlands-Indie". De rol voor de Raad in die samenwerking kan het best worden getypeerd als
hett geven van een bindend advies, niet als het hebben van een medeverordenende bevoegdheid.
5.. De in punt 3 gegeven volgorde is ook een rangorde: de wetgevende macht is de hoogste regelgever
voorr Nederlands-Indie, gevolgd door de kroon en dan door de gouverneur-generaal. Dit heeft als
gevolgg dat in het algemeen regelgeving door een bepaald orgaan vastgesteld, slechts gewijzigd kan
wordenn door hetzelfde orgaan, of door een hoger orgaan, maar niet door een lager orgaan.
6.. Het komt daarnaast voor dat de wet bepaalde onderwerpen ter regeling opdraagt aan de gouverneurgeneraal,, zodat de kroon dan niet bevoegd is tot (wijziging van de) regeling van die onderwerpen.
Ookk draagt de wet bepaalde onderwerpen ter regeling aan de wetgevende macht op, zodat andere
regelgeverss op dat terrein geen rol kunnen spelen. Ten slotte draagt de wet ook bepaalde onderwerpenn ter regeling aan de kroon op, waarbij de onder punt 5 gegeven hoofdregel geldt.
7.. Het opdragen van de regeling van bepaalde onderwerpen aan een specifieke regelgever is in het
stelsell van de Grondwet van 1848 en het Regeringsreglement van 1854 meer uitzondering dan regel.
Dee Grondwet draagt de wetgevende macht drie onderwerpen ter regeling op en bepaalt dat de
wetgevendee macht verder elk onderwerp aan zich kan trekken. Het Regeringsreglement spreekt over
hett algemeen over het regelen van onderwerpen bij algemene verordening, onder welke term zowel
wettenn als Koninklijke besluiten en ordonnanties vallen. Er is met andere woorden een stelsel van
verdelingg van regelgevende bevoegdheden dat in belangrijke mate 'open' genoemd kan worden.
8.. In de praktijk is de meeste regelgeving voor Nederlands-Indië gemaakt door de gouverneur-generaal,, gevolgd door de kroon, en ten slotte - op ruime afstand - door de wetgevende macht
9.. In de praktijk is de kroon de belangrijkste regelgever voor Nederlands-Indie: de 'wetboeken' op het
terreinn van formeel en materieel privaat- en strafrecht zijn vrijwel alle bij Koninklijk besluit vastgesteld.. Daarnaast heeft de kroon een grote invloed op de regelgevende activiteiten van de gouverneurgeneraall door de bevelen die hij de gouverneur-generaal kan geven.
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Inn tabelvorm ziet het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-lndie er ais
volgtt uit:

wetgevendee macht

wet

het reglement op het beleid der regering; het muntstelsel; de wijze
vann beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen;
anderee onderwerpen, zodra de behoefte daaraan blijkttebestaan

kroonn

KB

alle onderwerpen die niet door de wetgevende macht zijnn geregeld
off krachtens grondwet of wet moeten worden geregeld of waarvan
dee regeling door de wetgevende macht niet aan de gouverneurgeneraall is opgedragen

gouverneur-generaall

ordonnantie

alle onderwerpen die niet door de wetgevende macht of door de
kroonn reeds geregeld zijn of geregeld moeten worden

b.b. De verhoudingen tussen de wetgevende macht, de kroon en de gouverneur-generaal
Dee laatste opmerking onder punt negen gaat eigenlijk al over de verhoudingen tussen de Staten-Generaal,, de kroon en de gouverneur-generaal. In het kort zien deze verhoudingen er als volgt uit:
1.. De gouverneur-generaal is ambtelijk verantwoordelijk aan de kroon, zoals blijkt uit artikel 37 Rr
1854.. Dit houdt in dat de gouverneur-generaal rekenschap moet afleggen aan de kroon van zijn
regeringsdadenn telkens wanneer de kroon dit wenst en dat de kroon de regeringsdaden van de
gouverneur-generaall kan goed- of afkeuren.
2.. De minister van koloniën is politiek verantwoordelijk aan de Staten-Generaal voor de regeringsdadenn van de kroon, voor zijn eigen regeringsdaden, en voor de regeringsdaden van de gouverneurgeneraall voor zover door de kroon goedgekeurd, of tenminste niet afgekeurd. Als de Staten-Generaal,, met name de Tweede Kamer, regeringsdaden van de kroon (of van de minister) afkeuren, kan
ditt op grond van de vertrouwensregel leiden tot het aftreden van de minister.
3.. De kroon heeft door de ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal de mogelijkheidd diens regeringsdaden diepgaand te beïnvloeden. Hij kan dat in het bijzonder via de bevelen die
hijj aan de gouverneur-generaal mag geven.
4.. De kroon is door de politieke verantwoordelijkheid van de minister van koloniën bijna verplicht de
regeringsdadenn van de gouverneur-generaal diepgaand te beïnvloeden. De minister is ook voor die
regeringsdadenn verantwoordelijk en de Staten-Generaal kijken over zijn schouder mee. De StatenGeneraall hebben door de omvang van de politieke verantwoordelijkheid niet alleen op directe wijze
invloedd op de regeringsdaden van de kroon en van de minister, maar ook op indirecte wijze invloed
opp de regeringsdaden van de gouverneur-generaal. Als de Staten-Generaal, met name de Tweede
Kamer,, regeringsdaden van de gouverneur-generaal afkeuren, kan dit leiden tot het ontslag van de
gouverneur-generaal. .
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S.. De ambtelijke verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en de politieke verantwoordelijkheidd van de minister van koloniën zorgen ervoor dat niet of nauwelijks sprake is van een zelfstandigee positie voor de gouverneur-generaal.

Inn tabelvorm zien de belangrijkste elementen van de verhoudingen tussen de Staten-Generaal, de kroon
enn de gouverneur-generaal er als volgt uit:

dee gouverneur-generaal
iss ambtelijk verantwoordelijkk aan de kroon

dee gouverneur-generaal
moett rekenschap afleggenn aan de kroon voor
zijnn regeringsdaden

ontslagg van de
gouverneur-generaal l
doorr de kroon

inperkingg van de zelfstandigheidd van de
gouverneur-generaal:: de
kroonn kan beïnvloeden

dee minister van koloniën
iss politiek verantwoordelijkk aan de Staten-Generaal l

dee minister van koloniën
moett rekenschap afleggenn aan de Staten-Generaall voor regeringsdaden
vann de kroon, van de
ministerr en van de
gouverneur-generaal l

dee Staten-Generaal kunnenn zowel de minister als
dee gouverneur-generaal
dwingenn tot aftreden

verderee inperking van de
zelfstandigheidd van de
gouverneur-generaal:: de
Staten-Generaall kunnen
viaa de kroon beïnvloeden

Opp grond van het bovenstaande kan het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor
Nederlands-Indiëë van de jaren 1848-1927 worden getypeerd als een constitutionalistisch stelsel. Er is
eenn zekere mate van machtenscheiding en er is een medewetgevende en controlerende volksvertegenwoordigingg in Nederland.

4.4.22 Voorstellen tot verandering van het stelsel
Overr de in dit hoofdstuk behandelde voorstellen en de opvattingen die eraan ten grondslag liggen kan
inn het kort het volgende worden opgemerkt:
1.. Gedurende de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn veel voorstellen gedaan tot verandering van
hett stelsel van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië. Een groep daarvan wil veranderingg in het Nederlandse deel van het stelsel, een andere groep wil verandering in het NederlandsIndischee deel van het stelsel.
2.. De eerste groep bestaat uit drie soorten voorstellen: voorstellen om in Nederland een Koloniale Raad
inn te stellen; voorstellen om afgevaardigden uh Nederlands-Indië op te nemen in de Staten-Generaal;
eenn voorstel om een aparte Kamer voor Nederlands-Indië in Nederland in te stellen. Geen van deze
voorstellenn is in praktijk gebracht.
3.. De tweede groep voorstellen vloeit grotendeels voort uit ontwikkelingen in het Nederlandse kolonia-
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Iee denken n& 1850. De gedachte komt op dat gestreefd moet worden naar zelfbestuur naar westers
modell voor Nederlands-Indië, mede voor en door de inheemse bevolking. Dit streven wordt rond
19000 benadrukt in de ethische richting en in de daaraan gelieerde ethische politiek.
4.. Het streven naar een dergelijk zelfbestuur kent een aantal uitgangspunten. Ten eerste vereist zelfbestuurr een grotere zelfstandigheid voor de Indische regering. Ten tweede vereist de grotere zelfstandigheidd de insteling van een orgaan in Nederlands-Indië dat de Indische regering controleert en dat
bestaatt uit vertegenwoordigers van de bevolking van Nederlands-Indië. Dit orgaan kan eventueel
ookk meewerken aan het vaststellen van regelgeving voor Nederlands-Indië.
5.. Bovenstaande uitgangspunten vloeien hoofdzakelijk voort uit staatkunde en staatsrecht. De overige
tweee uitgangspunten vloeien voor een deel ook voort uit de Nederlandse perceptie van de inheemse
samenlevingg en uit de vrees Nederlands-Indië te verliezen en zijn daarmee deels zelfbeperkingen in
hett Nederlandse koloniale denken. Ten eerste wordt veelal gedacht dat de inheemse bevolking nog
langg niet rijp is voor medewerking aan zelfbestuur en eerst een langdurige opleiding moet krijgen.
Tenn tweede schrikt men terug voor de uiterste consequentie van het opleiden tot zelfbestuur:
onafhankelijkheidd voor Nederlands-Indië.
6.. De voorstellen tot verandering in het Nederlands-Indische deel van het stelsel van verdeling van
regelgevendee bevoegdheden voor Nederlands-Indië worden met name door het eerste onder punt
vijff genoemde uitgangspunt beïnvloed. Dit blijkt uit het belangrijkste voorstel, het wetsontwerpPleyte.. Dit voorstel resulteert in de instelling van de Volksraad, een vertegenwoordigend lichaam in
Nederlands-Indiëë waarin ook leden van de inheemse bevolking zitting hebben. De instelling van de
Volksraadd leidt niet tot een verandering in het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden
voorr Nederlands-Indië. De instelling van de Volksraad lijkt het best te typeren als de instelling van
eenn opleidingsinstituut voor zelfbestuur ten behoeve van vooral de inheemse bevolking van
Nederlands-Indië.. Het is een eerste voorzichtige stap op weg naar zelfbestuur en een ander stelsel
vann verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands-Indië.
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