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INLEIDING.

De uitgave dezer Verzameling van Regerings-Instruciicn heef t 
de tweeledige strekking, om de oudste en belangrijkste oorkonden van 
ons voormalig koloniaal Regeringsstelsel, welke tot nog toe slechts 
beschreven zijn, duurzamer te bewaren, en om de kennis van de 
hoofdbeginselen, naar welke de Oost-Indische bezittingen van den 
Staat, van onze eerste vestiging hier te lande af tot nu toe, zijn 
bestuurd geworden, meer algemeen te verspreiden. In de hierachter 
gevoegde Regerings-beschikkingen, welke de toestemming tot deze 
uitgave behelzen, zal men zoo wel de uitdrukking van deze be
doelingen, als het bewijs vinden van de tvelwillende en allezins ver- 
pliglende ondersteuning, welke dezelve bij het tegenwoordig Hoofd 

het Indisch bestuur hebben mogen verwerven.
Overeenkomstig de mij hij die beschikkingen verleende vergun

ning, heb ik, in 's lands archief alhier, naar de gewaarmerkte of 
authentieke afschriften der Instructien van de voo * 'uilige Oost- 
Indische Maatschappij, welke in dezen bundel zijn opgenomen, 
gezocht, doch aldaar slechts ongewaarmerkte of onderhandschc ko
pijen van twee van dezelve aangetroffen, namelijk die van 26 No
vember 1G00 en 20 April 1G50. Rij de uitgave der Instructie van 
2G November 1G00 henik op dat afschrift afgegaan, terwijl die van 
22 Augustus 1617, 17 Maart 1632 en 26 April 1650, naar mijne 
eigene handschriften zijn af gedrukt, welke ih

wijlen den Raad van Indië J. J- Sevenhoven verschuldigd ben.
Ik betreur zeer, dat het gemis van cene enkele Instructie, name

lijk die door gecommitteerden uit de vergadering

van
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de vriendschapaan

van■

de XVII'%van
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1
den l*lcn Maart 1613, voor den Gouverneur-Generaal Gekird 

Reijnst geraamd, deze verzameling onvolledig maakt1. Met het oog 
echter op de omstandigheden, waaronder Gerard Reijhst, die de 
onmiddellijke opvolger van Bom was, zijne waardigheid aanvaard
de, en op de reeds vier jaren later vastgesteldo Instructie van 22 
Augustus 1617, de tweede in deze verzameling, vermoed ik, dat 
zijne Instructie in de hoofdpunten overeenkomt met die van zij
nen voorganger.

Hoezeer in de door mij gevolgde handschriften, even als in al de 
andere, welke onder mijne oogen zijn gekomen, de oorspronkelijke 
Hollandsche stijl van het begin en midden der XVIIda eeuw, waar
van de vier Instructiën van de Comp. dagteekenen, onveranderd wordt 
teruggevonden, is echter in dezelve eene jongere spelling gevolgd, 
veel overeenkomende met die, welke vóór vijftig jaren in ons Va
derland nog gebruikelijk was. Ik had geene redenen, om deze la
tere en zeer weifelende spelling te behouden; en daar ik toch de 
(thans voor velen onverstaanbare en aan sommigen zelfs onbehage- 
lijkè) oorspronkelijke spelling niet konde teruggeven, heb ik mij de 
vrijheid veroorloofd, om met behoud van den oorspronkclijkcn stijl, 

hedendaagsche spelling in de Instructiën der Comp. over- te 
nemen, overtuigd, dat hoezeer het werk daardoor in letterkundige 
waarde (waarop het geene aanspraak maakt) moge verliezen, het
zelve echter in bruikbaarheid winnen en dus aan het doel, waar
toe ik het eigenlijk bestem, beter beantwoorden zal.

De overige, vroeger reeds gedrukte, staatsstukken, in dezen bundel 
opgenomen, heb ik letterlijk overgedrukt met behoud van de spelling, 
taal en interpunctie, zoo als die voorkomen in de werken, waaruit 
dezelve zijn .overgenomen, hetwelk ik verzoek, dat bij de lezing en 
beoordeeling moge in acht genomen worden,

Ik heb den zakclijken inhoud van al de verzamelde staatsstuk
ken in een algemeen oóerzigt, vóór de Instructiën geplaatst, za- 
piengetrokkcn, om, als het ware, met één oogopslag te kunnen na-
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1 De heer Wiseliüs heeft in zijn werk, in ie auntcekenint] op hladz. 10 
aangehaald (hladz. 257 — 265), eenige artikelen van deze Instructie mede
gedeeld, met het Plakaat van de Staten Generaal van den Mei 1613, hij 
.hetwelk die Instructie, in alle pointen, is bekrachtigd geworden.
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INLEIDING. VII

gaan’, welke onderwerpen daarin behandeld zijn, 
p laatse.

Van de belangrijkheid en den rijkdom van dien inkoud behoef 
ik niets te zeggen, gelijk ik, gedachtig aan de voorwaar dm dezer uit
gave, mij zorgvuldig van alle beoordeeling der Instructiën zelve 
ontkoude. Doch ik mag mij niet ontslaan van eenige historische 
mededeelingen omtrent de zamenstelling en kracht der Re ge- 
rings-lnstructiën, welke in deze verzameling zijn opgenomen.

en waar ter

Het Plakaat van de Staten Generaal van den 27al9a November 1609, 
hoezeer van latere dagteekening dan de Instructie, welke onmiddel
lijk daarop volgt, verdiende echter, naar mijne meening, deze 
vooraf te gaan, omdat zij, behalve de benoeming van Pieter Both 
tot Gouverneur-Generaal, de echte en eerwaardige oorkonde behelst, 
waarin de eerste instelling voorkomt van twee waardigheden, welke 
door een bijna tweehonderd-vijftig-jarig bestaan, geheel tot het 
wezen van het regeringsstelsel van Nedcrlandsch Indië behooren, 
namelijk die van Gonvernenr-Generaal en Raad van Indic.

De daarop volgende eerste Instructie, van den 268l0“ November 
1609 1, wordt gezegd ontworpen te zijn door Corkelis Hateiiep,- 
de Jonge, een van onze edelste zeehelden en tevens Bewindhebber 
der O. I. Compagniei. Dezelve geeft een juist begrip van den 
tocnmaligen staat der handelsbetrekkingen van de Nederlanders in 
O. I., welke nog onbestemd was. De benoeming van Pieter 
Both tot Gouverneur-Generaal, en de last, hem bij deze In
structie gegeven, om, bij zijne komst te Bantam, dadelijk een 
ligchaam of collegie van Regering, onder den naam van Raad van 
Indië, aan te stellen en in werking te brengen 3, hadden de strek
king, om personen en handelingen onder een algemeen plaat
selijk ioezigt te stellen, éénheid van inzigten te bevorderen/ 
kracht aan alle ondernemingen bij te zeiten, vertrouwen aan de 
Indische Forsten en volken jegens onze natie in te boezemen en de

1 Zie hladz. 1 — 22>.
* Zie I¥. G. vak Kampen , geschiedenis der Nederlanders buiten Europa» 

I Dl. hladz. 183.
* Zie hladz, 5 en 6, arté 1,
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I
betrekkingen met het Moederland op eene regelmatige wijze fe on
derhouden. Langs welken weg en door welke middelen dezo doel
einden op de plaats, d. i. in Indië zelf, 'moesten of konden be
reikt worden, wordt in de Instructie niet bepaald aangewezen. 
Trouwens loas dit toen ook niet wel mogelijk. JVij hadden, wel 
is waar, destijds reeds genoegzaam de Holukken overmeesterd, 
met Bantaai, Borneo, Kakasser, Djolior, het Maleischc Schiereiland , 
Alchin, Malabaar, Coromandei en zelfs met China handelsbetrek- 
hingen geopend, doch een vereenigingspunt of eenen vasten hoofdzetel 
bezat de Comp. nog niet; de houding van de Spanjaarden en Por
tugezen bleef, onda'nks het toenmalig bestand, gespannen, de ge
zindheden van de meeste Indische Vorsten waren slechts ton deele 
bekend-, en er bestond dus nog geen vaste grond, waarop men kon 
bouwen, hoezeer er reeds vele stoffen verzameld waren. Puiten 
hetgeen de boekhouding, de verzending der schepen en den handel 
van de Molukken betreft 1, is deze Instructie meer in een raad- 
gevenden, dan in eenen bevelenden toon gesteld. Zij dringt 
meer aan op onderzoek naar zaken en personen 2, dan op uitvoe
ring van hevelen, welke zij verklaart, dat » omtrent zaken, do 
regering, commercie, trafiek en de betrekkingen met de koningen 
van Indië” betreffende, nog niet konden gegeven worden3.

Pat zulk eene Instructie slechts van kortstondige werking zijn 
kondc volgt van zelf, on wij hebben dan ook reeds aangetoe- 
kend, dat vier jaren later voor den Gouverneur-Generaal IVfjjkst / 
die Bom onmiddellijk opvolgde, eene andere Instructie is vast go- 
steld geworden. Niettemin heeft deze Instructie, als staatsstuk , 
eene bijzondere waarde behouden, zoo als, onder anderen, geble
ken is, toen, na de overname der bezittingen, eigendommen en 
schulden der voormalige O. I. C. door de Bataafscho Republiek, 
bij do Staatsregeling van 1798, de actionisten en participanten 
in die Maatschappij, hunne vorderingen tegen den Staal luide 
en met aandrang lieten gelden. Toen namelijk kwam mede het

.
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1 Z<e.op htadz, 10, II en 13 de. art. J4, 16 en 22,
* Zie hlad*. 7, art. 9; htadz, 13, art. 21,
* Zie tiladz. 7, art. 8. 'k
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!>
belangrijk vraagstuk ter sprake, welke regten de Staat op de 
genomen bezittingen had, en beriep

K over
men zich, tot staving van die 

regten, op de Instructiën, onder de bekrachtiging van den Sou- 
verein, toenmaals de Staten-Generaal, voor de Gouverneurs-Gehe-,- raai Both en Reuwst vastgesteld, volgens xoelkc men beweerde, 
dat deze hunne waardigheden en magt ontleenden aan de opdragt 
van het Staatsgezag in Nederland, en dat de Comp. de landen 
en plaatsen, welke zij, gedurende haar octrooi, in Indië behield 
en bezat, voor en namens den Souverein zoude hebben gehouden en 
bezeten. 1

:

De tweede Instructie in deze verzameling is van den 225ton Au
gustus 1617 2. Uit eene Resolutie, in het kasteel te Amboina, op Za- 
turdag, den 23,lcn Maart 1619, onder de leiding van Co ex genomen, 
leid ik af, dat dezelve eerst kort te voren aldaar was ontvangen, 
omdat daarin voorkomt, dat dezelve met de jongste schepen her
waarts was gezonden. Deze Instructie werd, even als de eerste, 
mede door de Staten-Generaal bekrachtigd. Zij is rijker van in- 
* md, bestemder van uitdrukking, dan de eerste Instructie, en 
heeft eene meer ontwikkelde orde van zaken tot grondslag, dan 
nog acht jaren te voren bestond. Zij wordt bij de volgende In
structie van 17 Maart 1632 gehandhaafd, en ter opvolging aanbe
volen op alle kantoren, forten en andere plaatsen, in alle punten, 

ar tegen daarbij geene andere bevelen zijn gegeven*. Zij tvordt 
in eene missive van de XVIÏen, van dezelfde dagteekening als de 
vierde Instructie van 26 April 1650, zelfs alsnog voortdurend 
verbindend verklaard, en wanneer, bij aflijvig/ieidvan cenen Gou- 
verneur-Gcneraal, een van de Raden in diens plaats moest opvol
gen, handelde men, tijdens het bewind der Comp., altijd volgens

!
t'

I

wa

1 Zie hel Plu kaal van 27 November 1600, op lladz. 3, en art. 12 der 
Instructie van 14 November 1603, op bladz. 13.

* Zie bladzijde 23—16.f

* Zie op bladzijde 09, art. 96.
ir
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:art. i dezer Instructie *, terwijl de Regering hare bevoegdheid, 
om Keuren, Instructiën en Ordonnanciën te maken*, steeds aan 
art. 80 van dezelve ontleende.

i
ï

De derde Instructie voor den Gouverneur-Generaa/Hendrik Brou
wer, van den 17dett Maart 1632 3, schijnt niet door de Staten- 
Generaal bekrachtigd te zijn geworden; misschien wel, omdat zij 
slechts eene particuliere was, zoo als in de missive van de XVIIcn 
van 26 Augustus 1634 gezegd wordt, en bovendien uit den toon 
waar in zij gesteld is, blijkt.

Onder al de bepalingen van dit staatsstuk, trekt het eerste ar
tikel vooral de aandacht. Het wijst den grondslag aan, toaarop 
het gansche regtswezen hier te lande, gedurende hcce eeuwen, ge
vestigd is geweest, namelijk: de Instructiën en praktijken in de ver- 
eenigde Nederlanden doorgaans; zoo in het civiel, als in het crimi
neel, geobserveerd 4. Men kan deze Instructie voorts in drie hoofd- 
afdeelingen splitsen, waarvan de eerste maatregelen en bevelen om
trent de menage en lot bezuiniging der huishouding bevat 5 , de 
tweede van den handel6, en de derde van » eenige particuliere” 
zoo als daarbij gezegd wordt7, handelt, waarmede bedoeld worden 
persoonlijke zaken en andere, welke niet onder een meer bepaald 
hoofddeel konden gebragt worden. Vele in deze Instructie voorko
mende bepalingen bevatten slechts maatregelen van lijdelijke bestem
ming , en hoezeer andere, zoo als wij met een voorbeeld hierbo
ven reeds opmerkten, eene meer duurzame werking beoogden, 
werd echter «tot besluit” bij dezelve scricuschjk gelast, om de
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1 Zie, onder anderen, in Arij Huijsers, Beknopte Beschrijving der O. I. 
etablissementen (van 1792) de aetc van verkiezing van Reijmïer de Klerk, 
tol Gouverneur-Gcneraal, in de plaats van Jeremias tan Riemsdijk (den 
Zden Oclober 1777 overleden ).

* Zie ook de missive van de XVII*» van 14 Oclober 1651.

* Zie bladzijde 47—70.

* Zie bladzijde 49, art. 1.
* Zie bladzijde 52, art. 9—38.

* Zie bladzijde 57, art. 39—82.

’ Zie bladzijde 66, art. 83 en volgende.
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Instructie van 1617,' prceciselijk te achtervolgen en te doen ach

tervolgen1. Dit Besluit is bovendien in alle opzigten waardig 
opzettelijk nagelezen te worden, niet alleen omdat het in weinige 
woorden de gansche strekking der Instructie uitdrukt, maar ook, 
omdat daarin de belijdenis voorkomt van een hoofdbeginsel, het

welk de Comp. gedurende haar gansch bestaan nimmer verzaakte, 
hetwelk de nationaliteit in deze gewesten bijzonder bevorderde, en uit

nemend heeft bijgedragen, om het gezag en den invloed van het 
Moederland op deszelfs 0. I. Koloniën te onderhouden. Ik bedoel 
den last, daarbij gegeven, om alle zaken, zoo wel de Justitie, Policie, 
als den handel aangaande-, wel te dirigeren en te doen dirigeren, con

form de fundamenten en maximen van de Regering der geünieerde 
Provinciën 2.

De vierde Instructie, van den 26*tcn April 1650 3 is mede niet 
door het Staatsgezag in Nederland bekrachtigd geworden. Jlaar 
vorm en inhoud geven daarvan verklaring, want in beiden verschilt 
zij van de vroegere Inslruciiën. Zij voert tot titel: Punten en 
Artikelen in form van Generale Instructie. In de Instructie zelve 
wordt de bedoeling daarvan uitgedrukt. Het streven namelijk was, 
om de principaalste maximen, waarop de negotie in de re*peclive kan-

1 Zie bladzijde 69, art. 96.

1 Vreemdelingen zelfs gewagen met bewondering van het hoog gestemd 
Vadertutidschgevoel, dat onze landgenooten inde koloniën bezielde. r>There 
is (zegt onder anderen een zeer beroemd Engelsch schrijver der vorige 
eeuw) something so commendable in the Dutch, that I cannotforbear 
speaking of tl. The eornmon phrase for Holland, in alt their Colonies, 
is Fat her land, which is an er pressi on, so pathetic, so full of truc pa
triot ism , and so expressive of fit int affect ion, that we tnay front ihcnce 
dis eer n the truc use of Colonies, which is: to fecd and support the Coun
try, front whcnce they are derived. In this respect wc cxcel the Spaniard», 
and the /Juich ex cel us, for there is a conformily between the interest 
of that State and of alt her plantutions, which is discerncd no where 
clse, and which is the truc sourcc of the mighty power and immense 
we.allh of that Jlourishing RepubliekZie John Marris, Navigantium 
atque Itincrantium Bibliolheca, or, A complete collection of Yoyages and 
Travels. ( London, 1761, 2 Vol. in f°. ) Introduction VIII.

* Zie bladz. 74 cn volg.
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toren en residentiën van de generale Nedcrlandsclie geoctroijeerde 0.1. C. 
gefundeerd werd, daarbij neder te stellen 1, en om te recapituleren 
de principaalsle maximen, dewelke de Comp. op de zaken in Indië 
Leeft3. Bij. onderlinge vergelijking is mij gebleken, dat deze Pun
ten . en Artikelen in form van Generale Instructie eene samentrek
king bevatten van de Patriasche missives van 1640—1650, naar 
dewelke, en meer bijzonder naar die van 1644, daarbij dan ook be
paaldelijk wordt verwezen. De stijl van deze Instructie is ook 
geheel anders, dan die der vroegere. Zij is de verhalende of be
schrijvende , hoezeer zij zich daarom niet minder bepaald uitdrukt. 
Het geheele liandels-stelsel der Comp. wordt daarin bloot gelegd, met 
eene uitvoerigheid, welke vroeger niet mogelijk was, omdat zij 
toen de hoogte nog niet bereikt had, waarop zij nu stond. Zij 
had het koninkrijk Jaccatra met de wapenen overwonnen, en te Bata
via niet alleen het middenpunt van hare werkzaamheden, maar bo
vendien een zetel van magt en heerschappij geslicht, welke een vor
stelijk aanzien had, en ontzag inboezemde aan koningen en volken. 
Zij had de Portugezen gefnuikt en Spanje, bij den Munslersclien vrede, 
genoegzaam van alle regt op den O. I. handel doen af zien. In één 
woord, zij bezat in Indië een invloed en een kring van werkzaamhe
den, betrekkingen en bedienden, die haar toelicten, haar liandels-stel
sel in zijn ganschcn omgang toe te passen en in werking te brengen.

Het is bekend, dat de Comp. dit handels-stelscl bleef volgen, niet al
leen zoo lang zij bloot koopman en handelaar was, maar ook na dal 
zij, het zij door de kracht der wapenen, het zij door plegtigc afstan
den van de vorsten, in het bezit was geraakt van groolc uitgestrekt
heden lands, met al de regten der Souvereiniteit daaraan verbonden. 
Ook toen nog was handel hare cenige bezigheid en waren han-
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delswinsten haar eenig doel. Zij wenschte niet anders, dan voor 
de laagste prijzen te koopen en voor% de hoogste te verkoopen. 
Daartoe ging zij overeenkomsten, onder verschillende benamin- 

met de Vorsten of de Hoofden der bevolking aan, hetgen
haar toekomende oppergezag latende -in handen van die. Hoof-

1 Zie bludx. 104.
1 Zie bladz. 113.

!
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den, zonder zich in onmiddellijke betrekking te stellen mét de 
bevolking zelve. En door deze daadzaak wordt het verklaarbaar, 
waarom de Comp. het, na 1650 tot aan hare opheffing, onnöodig 
geoordeeld heeft, andere ïnstructiën te geven, hoezeer zij sedert 
van koopman tot eene geduchte Mogendheid in Indie was opgeklom
men. JVel mogt de Raad van Justitie des Kasteels daarom, in 
zijnen brief aan de Regering van 16 Februanj 1747, verklaren, 
dat de Instructie van 1650 het fundament van de ÏÏooge Regering 
alhier altoos geweest is en alsnog blijft.

Eet is nogthans meermalen beweerd, dat deze uitsluitende ver
kleefdheid der Comp. aan de beginselen van haar handels-stelsel, ge
voegd bij andere zamenwerkende omstandigheden, vooral van 
buiten, en onder deze de toenemende vaart van andere Europê- 
sche natiën op O. haar eerst tot een noodlottigen stilstand van 
winsten, en vervolgens tot gedurige verliezen gebragt hebben.

Kundige mannen vestigden dan ook reeds in het midden der vorige 
eeuw , de aandacht van het Bewind op de vcrachtering, welke de ‘ 
zaken der Comp. langzamerhand ondergingen, en onder deze ver
dient de Gouvernour-Generaal vax Imiioff bijzonder genoemd te 
worden l. Dan hunne wenken werden niet, of slechts vooreen 
gering deel gevolgd, omdat de Comp. uiterlijk of schijnbaar in 

bloeijenden toestand bleef. Toen echter, na den Engelschen 
oorlog van 1780, vaart en handel gestremd roerden, vele bezittingen, 
wegens gebrek
dcre ter naauwernood en met zware kosten behouden werden, 
onderzocht men eerst de oorzaken van het kwaad en beraamde 
later de middelen tot herstel. Daartoe werden Staats-Commis- 
siën in het Vaderland benoemd, en is in 1793 eene buitengewone 
Commissie van daar naar Indië gezonden; doch al deze welmeoncnde 
pogingen hebben de gewenschte uitkomsten niet opgeleverd. Bij Pu
blicatie van de Nationale Vergadering van den I6dcn Januari/ 179S. 
werd hot octrooi der O. I. C. wel nogmaals voor éènjaar, te begin-

en te eindigen met ultimo December 
des zelfden jaars, verlengd, echter zonder gevolg; want, na het

j

eenen

verdedigingsmiddelen, verloren gingen, en an-aan

met 1° Jannarij 1799nen

1 Zit zijn ti do ijs in: le commcrce de la HoIIande, JIJ Deel.
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!verstrijken van het octrooi in 1798, heeft er geen octrooi meer 

bestaan, terwijl het voormalig Bewind der Comp. reeds twee ja- 
ren te voren was vervangen door een ander, door den Staat in- 
gesteld, onder den naam van Commilté tot de zaken van den 0. I. 
Handel en Bezittingen. Dit commilté werd echter op den I5den 
Mei 1800 ontbonden, en op den 19dcn daaraanvolgende vervan
gen door een Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 
reeds bij de Staatsregeling van 1798 ingesteld. De graaf G. K. 
tik IIogbrdorp noemde nogthans dit nieuw bestuur een nieuw comptoir, 
in de plaats van het oude, gereed tot denzelfdcn uitsluitenden handel l. 
Hevig was de strijd over de beginselen, welke men omtrent de 
O. I. bezittingen wilde gevolgd hebben. Verschillend waren 
de begrippen van de handigste mannen over deze aangelegen
heid , en de beginselen der voormalige Comp. vonden in het Va- 
derland even veel voor- als tegenstanders. In dezen stand van za
ken droeg het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, bij des- 
zcfs Besluit van den lldca November 1802, N°. 41, aan eene 
Commissie.’ samengesteld uit de Hceren J. Meerman , Wh. Six , J. 
J. Postoi , G. A. Verücel , D. van Hogendorp , S. C. Nsderbcrgh 
en Robert Voute, de gewigtige taak op, om aan hetzelve te die
nen van Consideralitn en advijs: aangaande den voet en de wijze, 
*waarop de handel op ’s lands bezittingen in 0. X. zoude belmoren ge
dreven en die bezittingen bestuurd te worden, in dier voege; dat aan 
dezelve de hoogstmogelijke trap van welvaart, aan den koophandel der 
Republiek het meeste nut, en aan ’s lands financiën het meeste voordeel 
worde aangebragt. Deze Commissie maakte terstond een gcrcgelden 
aanvang met haren arbeid, verzocht ccnpariglijk tot haren Voor
zitter den eerslbenoemden on beroemden J. Meermj.it, en zag zich 
reeds op den 31,tca Augustus 1803 in slaat, haar uitgewerkt 
secreet rapport over de hierboven omschreven aangelegenheden, 
met eene menigte daartoe betrekkelijke en daarbij behoorende ont
werpen, het Staatsbewind aan te bieden. Hoezeer dat rapport 
geheim was, is hetzelve echter gedrukt geworden, doch waar-
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a Zie verhandel, over den O. I. handel, door G. K. Yan Hogendorp (Amst. 
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schijnKjk alleen voor de leden der Commissie en van het Staats- 
bewind, want in den handel is hetzelve nimmer verkrijgbaar 
geioeest. Een van die gedrukte exemplaren is, door aankoop op 
eene openbare veiling van hoeken alhier, in mijn bezit gekomen, 
en reeds bij de eerste lezing kwam het mij zoo belangrijk voor, 
dat ik betreurde, dat het niet meer algemeen bekend was. Het 
moest in de uitgave van deze verzameling eene plaats vinden, 
en wordt onder No. V 1 in deszelfs geheel medegedeeld. De 
daartoe betrekkelijke notulen van het Staatsbewind van 1° Sep
tember 1803, La. F, zijn daarbij niet gevoegd en aan mij tot nog 
toe onbekend. Doch wijlen de Raad van Indi'è SIr. II. W. Muir- 
tihgdb, heeft het oordeel van dat bewind Aakelijk medegedeeldj 
hetwelk ik niet mag terughouden.

» Het Rapport der Commissie in dato 31 Augustus 1803 (zei- 
» de deze Staatsman, destijds Lid van den Rritschen Regerings- 
» raad op Java) 2 , was ten eencnmale ongunstig voor het ont- 
» werp van een geheel stelsel van nieuwigheden. Naar haar oor- 
« deel, moesten het leenstelsel, dc contingenten en dc heerendien- 
» sten behouden blijven, insgelijks het monopolie, voor zoo verre 
n zulks dc grootc voortbrengselen aangaat van koflij en peper,
» De andere artikelen van minder aanbelang, zoo' als indigo, 
»cardamon, katoen, enz., stelde men voor, dat aan den vrijen 
» handel en vrijen aanbouw zouden overgelaten worden. Eet overi- 
»ge van dit Rapport bepaalde zich hoofdzakelijk tot de adminis- 
» tralie in Holland en Indië, en tot bezuinigingen op Java, de af - 
» scheiding van het bestuur, met het beleid van den handel, het • 
» oprigten van een Raad van inkomsten en handel {van Finan- 
» cién en Domeinen), en eene verbetering voor do Justitie en Po- 
» licie op Java.

n Over den inhoud van dat Rapport, voor zoo veel aangaat het 
)> bewaren van het feodaal sijsteem en het monopolie, waren te

1 Zie bladz. 117.
* Zie zijne memorie aan den Luit. Gouverneur van Java, van 2S Jultj 

1813, te vinden in de Nederlandsche Hcrmes van hcljaar 1S28, bladz. 2ti3 
en volg.
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» dier tijd de begrippen zeer verdeeld. De Engelsche inrigtin• 
».gen waren daarbij ongetrouio en onvolledig voorgesteld) de schets
m van het Javaansche karakter, deszelfs loomheid en werkeloosheid 
» ioas overdreven. liet. begrip, van het uitvoerend Bewind te dier 

weinig met dat der Commissie, dat in het 
haar Rapport,genomen werd,

»tijd strookte zoo 
» Besluit, hetwelk, ten gevolge van 
» de ko.fïïj en peper te gelijk met alle andere voortbrengselen aan 
» den vrijen handel overgelaten werden. Dit besluit is nooit ten 
» uitvoer gebragt, uithoofde van de veranderingen, die in het 
» Jiollandsch Staatsbestuur voorvielen. Bij de aanstelling v<fn 
y\den Generaal Daendels tot Gouverneur van deze bezittingen, 
» hielden zijne instrttctiën 1 (/ft) het bevrijden der Javanen van de 
■nondragelijke onderdrukking, onder welke zij gebukt gingen, met 
>» verderen last, om aan de Regering in Holland verslag te doen, 
» in hoe ver het plan der Ilaagsche Commissie van 1803, met den 
»staat en de omstandigheden van deze bezittingen overeen te 
» brengen was.»

!
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De Generaal Dakndels heeft in zijn bekend werk 2 zijn oordeel

over dit belangrijk vraagstuk met toeinige woorden uitgedrukt, en
:i ;S* ;

■iK openhartig verklaard, dat hij, in weerwil zijner overtuiging, dat liet 
belang der Javanen de afschaffing der verpligte Ieveranciën niet 
derde, om het gewigt der zaak tot geen hesluit is kunnen komen.

m vor-!
f£\ffl j
«‘ï :

Ü!
Indien het besluit van het Staatsbewind, op de voorstellen en 

ontwerpen der Staats-Commissie van 1803, werkelijk zoodanig ge- 
weest is, als de heer Muktingue het voordraagt, waaraan trouwens 
niet kan getwijfeld worden, dan was het zeker niet gunstig. Doch 
dit oordeel, — en het zij mij geoorloofd, dit daartegen te stellen,— 
is onmogelijk gebleven buiten den invloed der gebeurtenissen, welke 
het Staatsbewind beleefde, en welke het aannemen van een bepaald

I ■p
ié&

:■
1 Zie de art. 26 en 27 der Instructie voor den Gouverneur- Generaal, van. 

den 9Jcn Februari) 1807, op b/adz. 352, in verband met art. 17 van de In
structie van den Gouverneur-Generaal, door de Staats-Commissie van 1803 
onticorpen, op liadz. 274,

* I dij b/adz. 101.
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stelsel, vooral van dien omvang, als hetzelve van de Commissie ge
vraagd en verkregen had, ten eenenmale ontraadden. IVeiken invloed 
de veranderingen in het Staatsbestuur in het Vaderland op het 
besluit het Bewind mogen gehad hebbep, zeker is het, dat dei van
toenmalige toestand van geheel Europa, meer dan iets anders, daarop 
gewerkt heeft, en dat de, door den in 1803 weder uitgebarsten oor
log, gestremde gemeenschap van de O. I. bezittingen met het Moe
derland, het vaderlandsch bewind wel in de Yerpligling bragt, 
om de Indische Regerhig te magtigen tot den verkoop van al de 
Indische producten tegen contante specie, voor zoo ver ’s lands 
kas en de bestaande omstandigheden zulks zouden vorderen. Hier
onder werden de specerijen ook begrepen, in afwijking van het 
bestaand streng verbod op den tiitvoer van dezelve.

Dan hoe dit ook zij, en welk ongunstig oordeel destijds aan het 
Rapport der Haagsche Commissie van 1803'moge zijn ten deel ge
vallen, haar arbeid werd later op zijné regte waarde geschat, toen de 
O. I. bezittingen, in 1814, aan de Nederlanden waren terug gegeven.

[

Men behoeft de Regerings-Reglementen van 1815 en 1818, en de 
Instructie voor het Hoog-Geregtshof van den jare 1819, slechts te 
vergelijken met de ontwerpen der Commissie van 1803, om zich 
te overtuigen, dat de invloed van deze op de zamenstelling van 
gene al zeer beduidend geioccst is. En daar de latere Reglementen van 
1827,1830 en 1836 geenszins als het werk van diejaren alleen, maar 
als de gemeenschappelijke arbeid der tijden en gebeurtenissen, na 
den val der Comp., te bcschouioen zijn, zal men de kennis, hoe 
men tot deze of gene bepaling in die Reglementen gekomen is, 
het best kunnen putten uit het Rapport der Staats-commissie, 
hetwelk, tot nog toe, het eenige volledige stuk is, waarin van 
staatswege de gronden en beginselen van liet koloniaal Regerings* 
stelsel zijn verklaard ontwikkeld geworden.en

De Instructie voor den Gouverneur-Generaal Daeudels, welke 
in deze verzameling op het werk der genoemde Commissie volgt1 
ia ontleend aan een ander gezag, dan dat, door hetwelk de vort-

* Zie Itadz. 345 en vqlg,
W
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ge Regerings-Instruciien waren vastgesteld. De Staatsregeling 
van 1805 was door eene Koninklijke constitutie vervangen. Louis Na
poleon had op den 5dc“ Junij 1806, te Parijs, de regering over Hol
land aanvaard, en, reeds hij besluit van den 29*,cn Julij deszclfdon 
jaars, werd de Raad der Aziatische bezittingen ontbonden, en de uit
oefening van het bestuur over de O. I. bezittingen overgedragen 

Minister van koophandel en koloniën. De Instructie voor 
den Gouverneur-Generaal werd door den Honing vastgesteld, en de 
O. I. bezittingen worden daarbij koloniën en bezittingen 
Majesteit den Koning van 
strüctie was aan den Gouverneur - Generaal de last gegeven, om, 
terstond na zijne aankomst te Batavia, den inhoud zijner opene 
acte van commissie te brengen ter kennis van de hier aanwezige 
Regering, en bij art. 2, om, dadelijk na zijne voorstelling, deze 
acte van commissie te publiceren en aan alle Inlandsche vorsten 
en Groot en mede te deelen 1. De toenmalige Colonel-Generaal Daen- 
dsls, die bij besluit van 28st?n Januarij 3807 tot Gouverneur-Gene- 
raai benoemd werd, kwam na eene moe jelijke reize door het zui
delijk gedeelte van Afrika en over de Kanarische eilanden, op 
psten Januarij 1808, te Anjer op Java aan, doch had, voor de zeker
heid van zijnen overïogt, de voornaamste bescheiden, die hem als 
Gouverncur-Gcneraal waren wedergegeven, en zelfs zijne acte van 
commissie , achtergelaten. JJet Amcrikaansche schip, waarop die 
papieren zich bevonden, werd echter door den vijand genomen, en 
hij móest dus wel mondeling opening van zijne magt geven, waar
in de leden der Regering hebben berust, terwijl de Gouverneur- 
Generaal Wiese geene zwarigheden maakte hem het bestuur 
te geven71. Hij de aankomst kort daarna van den Schout-bij-Nacht 
Bcuskjes op Java, ontving de Generaal Daendbls cenige depêches 
van het ministerie, welke eene dadelijke betrekking hadden tot 
zijne zending, waaronder de voornaamste waren de Instructie 
voor den Gouverneur-Generaal en voor den Gouvemeur-Gencraal en
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1 Zie hladz. 347 art. I en 2.

* .Daen-dels, Staat der Nedcrl. O. I. bezittingen, in de jaren 180H—18II, 
hladz. 1 en 22. \\

M
!. :
:
X
i.



ISLEIDIHG. XIX

Raden, beide in deze verzameling opgenomen. Ban ten aanzien 
zijnen wensch om het laatste stuk bekend te maken, deed 

zich de belemmerende omstandigheid op, dat noch hetzelve, noch 
de overige stukkendoor eenige handteekening waren gewettigd, en 
het kioam hem daarom voor, dat het beter ware, de voornoemde 
Instructie, uithoofde van den staat, waarin dezelve was ont
vangen , voor alsnog achter te houden, in de hoop. van al
hier spoedig zijne papieren te zullen ontvangen. Toen hij zich 
echter dag aan dag in deze hoop te leur gesteld zag, en zich reeds 
meer dan één jaar op Java bevond, onthield hij de gemelde In
structie niet langer aan de Hooge Regering en deelde dezelve mede, 
zoo onvolledig als zij door gebrek aan authenticiteit was, met 
voorstel, om dezelve, voorloopig, als den lastbrief der Regering 
aan te merken en aan te nemen, tot dat nader de geteekende Instruc
tie uit Holland alhier zoude zijn ontvangen; met welk voorstel de 
Regering zich vereenigde. — Be Instructiën van 1807 zijn echter 
hiei' te lande nimmer openlijk afgekondigd geworden, zoo als, al
thans ten aanzien van die, voor den Gouvemeur-Generaal alleen 
vastgesteld, de bedoeling, van Koning Bodewijk was ; doch de vorige 
Instructiën voor den Gouvemeur-Generaal en de Raden van Indië, 
voor‘zoo verre dezelve met dc7i inhoud dier Instructiën streden, 
zijn daarbij gehouden voor vernietigd 1.

van

Gedurende het daaropvolgend tijdvak van 1811—1818, is JYo- 
derlandsch-Indiè tweemaal door vreemde magten bestierd gewor
den, eerst door de Fransche, later door de Britsche Heerschappij. 
IVelke Instructiën door den Franschen Keizer of zijnen Minister 
van Koloniën aan den Bivisic- Generaal J. W. Jahssens , Gouver- 
neur-Gencraai van Z. K. 31. bezittingen ten Oosten van Isle de France, 
zijn gegeven geworden, is mij niet bekend. Meer bekend is de 
ongunstige uitkomst van zijn kortstondig bestuur, hetwelk hij met 
al de voormalige Neder landscha bezittingen in Indië, voor zoo verre 
dezelve niet reeds in handen van de Engelschcn gevallen waren, op 
den 17don September 1811, aan den Britse hen overwinnaar overgaf.

1 Zie art. 25 op hladz. 367.
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Onder het Britsch bestuur is een nieuw stelsel van heffing der 
inkomsten en eene andere administratie voor het binnenlandsch 
bestuur van Java ingevoerd, nadat Lord Minto , die de expeditie 
tegen Java had vergezeld, vóór zijn terugkeer naar Bengalen, zijwe 
afkeuring van het bestaande stelsel had te kennen gegeven, 
gens welke Instructiên de Britsche Luitenant-Gouverneur en zijn 
Raad, uit eenen Vice-President en twee leden bestaande, daarin 
zijn te werk gegaan, is ons niet gebleken en ligt ook buiten den 
kring van onze tegenwoordige medcdeelingen.

V0lr

'
1

iii \l 1Aan de Generale Commissie, door den Koning belast om , 
krachtens het verbond, met Zijne Groot-Rrittannische Majesteit op 
den 13dca Augustus 1814 gesloten, in H. D. naam weder bezit te 
nemen van N. I., de opperste magt alhier uit te oefenen., en de Rege
ring in alle derzelver deelen in te rigten en in werking te brengen, 
was bij haar vertrek uit Nederland, in de laatste helft van 1815, 
medegegeven het Regerings-Rcglcment, op den 3doQ Januarij van 
dat jaar 1, door Z. JC H. den Souvercinen Vorst der Vcreenigde 
Nederlanden vastgcsteld. Dit Reglement, bij welks zamenstelling 
men het ontwerp-charter der Ilaagsche Commissie van 1803 genoeg
zaam in alle zijne hoofdbcpalingen heeft gevolgd, is wel gedrukt, 
doch nimmer alhier in werking gebragt. De sedert het vaststellen 
van hetzelve veranderde orde van zaken, gepaard met de ondervin
ding, gedurende een tweejarig bestuur verkregen, had aan de Gene
rale Commissie de overtuiging verschaft, dat vele der daarbij 
komende bepalingen dienden gewijzigd, sommige veranderd, en ook 
vele nieuwe bepalingen behoorden te worden daargesteld; 
deze redenen werd eerst, hij de Publicatie van den 22“ett Decem
ber 1818, een door K. JC. G. G. zelve ontworpen Regerings-Reglement 
afgekondigd 1, ingerigt, zoo als zij oordeelden, naar de toenma
lige gesteldheid en behoeften. Gedurende het tweejarig aanwezen 
van de Commissie, bekleedde de Baron vu der Ca pellen de blij
vende waardigheid van Gouverneur-Generaal over N. I. en Op-
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perbevelkehhcr der Land- en Zeemagt beoosten de Kaap de Goeds 
Hoop ', terwijl hij gelijktijdig mede-Kommissaris-Generaal was, op
dat hij, zelf deel nemende aan de beraadslagingen en onderzoekin
gen der Generale Commissie, te geleidelijker en met meer volledige 
kennis van zaken, na de ontbinding der Hooge 'Commissie, 
de maatregelen zoude kunnen uitvoeren en handhaven, tot 
welker daarstelling hij zelf medegewerkt had. Eerst ten ge
volge der invoering van het Regerings-Reglement van 1818, werd 
dus de Regering, welke tot dien tijd toe in den persoon van den 
Gouverneur-Generaal alleen berustte, in die van den Gouvemeur-
Gcneraal in Rade gevestigd.

De Burggraaf du Bus heeft in de overwegingen van het Be
sluit, waarbij het door hem ontworpen Regerings-Reglement van 
30 Augustus 1827 is vastgesteld, verklaard, dat het Reglement, 
door KK. GG., in 1818, onder de nadere goedkeuring des Konings, inge
voerd, nimmer aan de bekrachtiging van Z. M. is onderworpen gewor
den, en dat er sedert dien tijd, door de Indische Regering, op eigen 
gezag, bepalingen genomen zijn, afwijkende van de beginselen bij 
het gedachte Reglement vastgcstcld, en ten gevolge waarvan hetzelve 
onvatbaar zoude geioorden zijn, om nog een voorwerp van }s Konings 
opzettelijke overwegingen uittemaken1. Hoezeer niemand de belang
rijkheid dezer verklaring zal miskennen, is zij echter een na
der onderzoek overwaardig, te meer, daar Kommissarissen-Gene- 
raal, in de overwegingen van het door H. H. E. E. vastgesteld Re
glement , te kennen hebben gegeven, dat zij daartoe, vóór het 
eindigen hunner werkzaamheden, overgingen, uit kracht van het 
gezag, door den -Koning in hen gevestigd en naar aanleiding van den 
last, hun door Zijne Majesteit gegeven 2.

Het is ons niet gebleken, dat het provisioneel Regerings-Regle
ment van 1827 door Z. M. bekrachtigd, noch dat hetzelve daar- 
too den Koning is aangeboden geworden.

Het gerste, na 1816, hier te lande in werking gebragt Rege-

1 Zie btadz. 429. 
a Zit bladz. 399.
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rings-Reglement, hetwelk vooraf door den Koning was vastge
steld > is dat, hetwelk op den 19Aen Januartj 1830 werd afge- 
kondigd. Het is hij Kon. Besluit van den 16dcn Mei 1829, N°. 6, 
geairesteerd *.

Dit Reglement is, bij Koninklijk Besluit van den 20,len Feh- 
riiarj 1836, N°. 91, vervangen door een ander daarbij vastgesteld, 
■hetwelk den 26*,en September daaraanvolgende alhier afgekondigd, 
en thans nog in werking is.

De onder den tekst der Instructiên geplaatste aanteekeningen, 
zijn van bloot historischen aard, en strekken tot toelichting of 
aanvulling van de daarin voorkomende bepalingen.
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EXTRACT uit het Register der Besluiten van den 
Minister van Staat, Gouverneur-Gener aal 
van Nederlandsch-Indië.

Büitbkzokg, den 5den Junij d8b8.

Gelezen een rekest van Mr. P. Mij er, Vice-President van het Hoog- 
Geregtshof van Nederlandsch-Indië, gedagteekend 23 Mei 1848, te 
kennen gevende:

■i

Dat hij de Regerings-Instructiën, Ordonnanciën en Reglementen, 
van den 22,ten Augustus 1617, — 17 Maart 1632, — 26 April 1650, — 
9 Februarij 1807, — 3 Januarij 1815, —22 December 1818, — 30 Au
gustus 1827,—19 Januarij 1830 en 26 September 1836, in ecnen 
bundel heeft verzameld, en deze belangrijke staatstukken, met cn be
nevens de uitgewerkte ontwerpen , ter regeling van het bestuur dezer 
gewesten, door eene Staats - Commissie, in den jare 1803, het toen
malig Bewind in het Vaderland aangeboden, na daartoe verkregen ver
gunning, wenscht uit tc geven.

Dat door deze openbare uitgave, de bedoelde, thans wijd en zijd 
verspreide, en deels onuitgegevene en daar door nog weinig bekende- 
bescheiden, duurzamer bewaard, cn ook voor anderen verkrijgbaar zul
len worden, terwijl langs dien weg mede de kennis van de beginse
len, volgens welke deze gewesten, sedert de eerste vestiging der Ne- 
derlandschc natie hier te lande tot op onzen tijd, zijn bestierd gewor
den, zal worden bevorderd en uitgebreid,*

Redenen waarom de rekeslrant verzoekt vergunning te mogen er
langen, tot het doen drukken en uitgeven Yan eene Verzameling van 
de hierboven vermelde bescheiden , met weinige, ter zake betrekkelijke 
cn bloot historische aanteekeningen, en om de in zijn bezit zijnde af
schriften van deze stukken, onder behoorlijk loezigt, tc mogen verge
lijken met de oorspronkelijke, voor zoo ver dezelve in ’s Gouvernements- 
archief aanwezig zijn. . ■. j
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\; 1$ goed gevonden en verstaan:

Aan den rekestrant Mr. P. Mij er toe te staan ?

om, met eenige ter zake betrekkelijke en bloot historische aantee- 
heningen, te doen drukken en uitgeven, eene verzameling 
rings-Instructiën, Ordonnancïën en Reglementen, Yan den 22,tett Au
gustus 1617, — 17 Maart 1632, — 26 April 1650,- 9 Februarij 
1807, — 3 Januarij 1815, — 22 December 1818, — 30 Augustus 1827, 
19 Januarij 1830 en 26 September 1836, benevens de uitgewerkte 
ontwerpen ter regeling van bet Bestuur dezer gewesten, door eene 
Staats - Commissie, in den jare 1803, het toenmalig Bewind in het 
Vaderland aangeboden;

om de in zijn bezit zijnde afschriften van deze stukken , onder be
hoorlijk toezigt, te vergelijken met de oorspronkelijke, voor zoo verre 
dezelve in ’s Gouvernements archief aanwezig zijn.

Extract dezes zal worden verleend aan den rekestrant, tot infor
matie.
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IAccordeert met voors. Register.

* De eerste Adjunct-Secretaris van hei 
Gouvernement,
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ï . •;& (TT. G.) F. C. ROSÉ. !
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EXTRACT uit het Register der Besluiten van den 
Minister van Staatf Gouverneur-Generaal 
van Neder landsch-Indië.

Batavia, den 20sten Julij d8A8.

Gelet op het besluit van 5 Junij 1848, N0. 25, bij hetwelk aan M*. 
P. Mij er^ Vice-President van het Hoog-Geregtshof van Nederlandsch- 
Indië, is toegestaan,

Om met eenige ter zake belrekkeïijkc en bloot historische aantee-
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kettingen, te doen drukken en uitgeven eene Verzameling van Rege- 
rings-Instructiën, Ordonnancien en Reglementen, van den 22“°“ Au
gustus 1617,— 17 Maart 1632, — 26 April 1650, — 9 Februari)
1807,—3 Januarij 1815, — 22 December 1818,— 30 Augustus 1827,__
19 Januarij 1830 en 26 September 1836, benevens de uitgewerkte 
ontwerpen ter regeling van het Bestuur dezer gewesten, door 

„ Staats-Commissie, in den jare 1803, hel toenmalig Bewind in het
Vaderland aangeboden;

eene

om de in zijn bezit zijnde afschriften van deze stukken, onder be
hoorlijk toezigt, te vergelijken met de oorspronkelijke, voor zoo verre de
zelve in ’s Gouvernemenls archief aanwezig zijn.

Gelezen een rekest van Mr. P. Mij er, Vice-president van het Iloog- 
Geregtshof van Nederlandsch-Indië, gedagteekend Batavia den 9dcn Ju
li ij 1848, houdende verzoek, om de bij Besluit van 5 Junij 1848, no. 
25, bedoelde Verzameling kosteloos ter lands-drukkcrij te mogen laten 
^rukkenen uitgeven, onder gehoudenis evenwel zijnerzijds, om zelf 
vobr de daartoe benoodigdc hoeveelheid papier te zorgen, aan het Gou
vernement gratis een door hetzelve te bepalen getal exemplaren te leve
ren, en wijders zich omtrent het drukken dezer Verzameling met den 
Directeur van ’s lands-drukkcrij zoodanig te verstaan, dat de dagelijk- 
sclie dienst bij dat etablissement daardoor niet kome te Jijden \

Gezien de consideraticn en het advies van den Directeur der pro
ducten en civiele magazijnen, van 4 Julij 1848, no. 4107j

Is goedgevonden en verstaan :

Den Directeur der producten en civiele magazijnen aan te bevelen, 
om de bij Besluit van 5 Junij 1848, no. 25, bedoelde , door den re- 
kestrant Mr. P. Mijer bijcengebragte Verzameling van Kegerings- 
instructiën, ordonnancien en reglementen, onder de door den rekes- 
trant, in zijn rekest van 9 Junij 1848 omschreven voorwaarden, ter 
lands-drukkcrij, kosteloos 1 te doen drukken en uitgeven.

Extract dezes zal worden verleend aan den rekestrant tot informatie.

Accordeert met voors. register.
* De Adjunct-Secretaris van het Gouvernement,

(Was get.) J. C. DE LANNOY.

1 Van deze gunstige beschikking is geen gebruik gemaakt, omdat nader 
is gebleken, dat de dagelijksclie werkzaamheden ter lands-drukkerij niet 
toelieten, deze verzameling in een betrekkelijk kort tijdsverloop te druk
ken, zo o dat daaraan buiten de gewone werkuren is gearbeid legen uitkee- 
ring eener geldelijke belooning.

IV
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N°. IV.

EXTRACT uit het Register der Apostillaire 
Dispositièn van den Minister van Staat, 
Gouverneur-Generaal van TVederlandsch- 
Indië, van den 2den Augustus 18-48.

'

i

1ï Op een aclres van Mr. P. Mijer, Yice-President van het Hoog-Ge- 
regtshof van Neder! andsch-Indiëï& 28 Julij 1848,van

i Is,A
Aan den adressant Mr. P. Mijer, magliging verleend, om de in

structie door gecommiteerden van de Oost-Indische Compagnie en de 
Slaten-Generaal der vereenigde Nederlanden, gearresteerd voor den eer
sten Gouverneur-Generaal van Ncderlandsch-lDdië, Pieter JSoth, gc- 
dagteekend 27 November 1009, op te nemen in de Verzameling van 
Piegerings-stukken, bedoeld hij de Besluiten van 5 Junij 1848, no. 25, 
en 20 Julij 1848, no. 10.

Extract dezes zal worden verleend aan den adressant tot informatie.

Accordeert met voors. Register.

2)e Adjunct-Secretaris van het Gouvernement, 

(Was gct.) J. C. DE LANNOÏ,
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ZAKELIJKE IKHOUD

DER

VERZAMELING.
|

BLADZ. ART.

Plakaat van de staten generaal der Vereenigde Nederlan
den, van den 27*ton November 1609, houdende verkla
ring, dat II. E. BI. dienstig bevonden hebben in O. I. te 
committeren en te houden een Gouverneur Generaal, met 
eenige Raden nevens denzclven, en benoeming van Pirter 
Botii tot ecrslgemeldc waardigheid............................................

Instructie voor Pieter Botii, Gouverneur Generaal en die 
van den Raad van Ikdie, gearresteerd den 14den Novem
ber 1609...........................................................................................

De Gouverneur Generaal moet bij zijne aankomst te 
Bantam een Collegie van Regering formeren, het
welk zal genoemd worden Be Raad van In die, za- 
men te stellen uit vijf personen, hij zelf daaronder 
begrepen, — en wie leden van den Raad zullen zijn.- )> 

Magt van den Gouverneur Generaal over de krijgslieden 
in dc forten

Hoe mesusen en overtredingen zullen beregt worden. » 
Vcrdecling yan geldstraffen, breuken en confiscaliën. . »
Eed door raadspersonen, regters en andere officieren af- 

tc leggen
Aan welke personen sessie toekomt in den Raad van Indic. »
Van de administratie der justitie.......................

gering, commercie, trafique,

3.

5.

1.

2.6.
3.
4.

5.7.
6.
7.»
S.enz. . • nVan zaken van re
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ZAKEIIJKE 1ÏTII0UD.XXVIII

BLADZ. ART.

s Welke informatiën te nemen, naar den staat van Comp. 
kantoren en personen, en van deze Iaalslcn eene rol
te formeren....................................................................

Welke informatiën, in te winnen omtrent de betrekkin
gen der Compagnie met de Aziatische Vorsten. . . » 10.

Both moet overleggenwaar hij zich vooreerst zal op
houden.........................................,...............................

Mag van residentie veranderen........................................
Moet dadelijk de medegenomene predikanten en school

meesters in dienst stellen...............................................
Last om een Algemeenen Inventaris te maken van alle 

goederen, actiën en credieten der Compagnie in In- 
dië; hoe derzelvcr geldswaarde te berekenen in de 
boeken, van welke boeken kopijen moeten worden over
gezonden .....................................................................

De oude boeken sluiten, doch dubbelden daarvan alhier
aanhouden....................... ...............................................

Wat in acht te nemen bij het retour der schepen naar
het Vaderland................................................................

Een staat overzenden van de hier te lande blijvende sche
pen en schcepsbehoeüea...............................................

Verbod van- en straffen tegen den particulieren handel, 
en last tot visitatie der schepen naar Nederland ver
trekkende........................................................................

Gelijke visitatie moet plaats hebben van de schepen in
Indië van de eene op de andere plaats varende. . . 13. 19.

Van den handel in Indië van haven tot haven. . . .
Nopens de correspondentie met de Koningen in Indië te

onderhouden............... ...................................................
Van den handel van de Molukkos..................................
Hoedanig met den Koning van Bantam te handelen, en 

den Koning van Jaccatra aanzoeken om eene plaats 
tot vestiging van een rendez-vous van de navigatie. . 14. 23.

Nopens de alliantiën met den Koning van Djohor, Pa- 
tani, ’t vaste land van Masulipatnam, Arakan, Siam,
enz. —............................................................

Van den handel van China. ..............................
Van den handel in diamanten, lijnwaden, indigo

dere waren van ’t vaste land.........................
Trachten naar eene verzamelplaats van alle waren te 

Jaccatra of elders..................... . ......................

i
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ZAKEL1JUE INHOUD. XXIX.

BLA.DZ. ART.

Re Portugezen met alle mogelijke middelen weren. . 16. 28. 
Hoedanig de Portugezen en Spanjaarden te behan

delen , die ons geweld of schade aandoen..................
Magt van den Gouverneur Generaal over Compagnie’s

dienaren...................................................................................
Item om onbekwame af te zetten, casseren, enz. ... 17. 31. 
I tem over dc uit het Vaderland aankomende schepen. . »
De leden van den Raad van Indië moeten den voorge

schreven eed alleggcn..........................................................
Over dc terugzending van schepen (naar het Vaderland), 

die voor den handel op de Molukkos en China ge
bruikt worden..............................................................

Welke schepen naar China te zenden...................
Aanbeveling om den handel van Sandelhout op Timór

en Soloo naarstig te drijven.........................
Hoe met die van Souratle te handelen. . .
Hoe te handelen bij aflijvigheid van Pibter Both. . . »
Vervolg..........................................................................................
Hoe bij aflijvigheid van den tweeden genomineerden Gou

verneur....................................................................................
Hoe bij aflijvigheid van den derden.................................
Generale recommandatie en besluit.....................................
Eed voor den Gouverneur Generaal en de leden van den 

Raad van lndic...................................................................

Plakaat van de staten generaal der Vereenigdk Nederlan
den, van den 27,tcn November 1609, houdende approba
tie en ratificatie van de Instructie voor Pieter Both 
en den Raad van Indie..............................................................

Plakaat van de staten generaal van dezelfde dagteekening, 
houdende magliging op Pieter Botii, om van de Raden 
van Indië, in Indië, den eed af te nemen..........................

Plakaat van de staten generaal van dezelfde dagteekening, 
de Raden van Indië, in Indië, autoriserende, om van den 
nieuwen Gouverneur Generaal, die bij aflijvigheid van 
Botii in deszeifs plaats gekozen wordt, den eed af te 
nemen,

29.»

30.)>

32.

33.)>

34.»
. . 18. 35.

36.»
. . 19. 37.

38.
39.»

20. 41
41.»
42.»

21.

22.
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XXX ZAKELIJEE INHOUD.

II.
BL.VDZ. ART.

Ordonnancie en instructie voor den gouverneur generaal 
en de Raden van India, gearresteerd den 22*,on Augustus 
1617. ...................................................................................

I
23.(

Een Gouverneur Generaal is in Indic noodzakelijk. —
Bij aflijvigheid een ander verkiezen, — bij meerder
heid Yan stemmen en besloten biljetten, — die den 
eed zal aileggen in handen van de Raden, en magfc 
en autoriteit zal hebben, zoo als de voorgaande had,
tot nader order..................... .... ...............................

Hetwelk mede zal plaats hebben bij verdere keuze van
een Gouverneur Generaal............................................

Tot assistentie van den Gouverneur Generaal zullen al
tijd in Indië wezen negen Iladen, waarvan de vier 
eerste bij hem zullen moeten blijven, ten zij dezelve, 
met ad vijs van Raden elders gecommitteerd worden . » 

Qualitëit en bekwaamheid van de negen Raden van Indië. 26. 
De Generaal en Raden formeren een collegie, waarin de 

Generaal zal prassideren en bij slemstaling dubbelde
stem hebben..................................................................

Qualificatie tot bet aanstellen van nieuwe Raden bij ver
sterf, of anderzins .........................................................

Kantoren, forten en schepen van collegiën, oüiciercn en
raden te voorzien........................................................

Magt van Generaal en Raden in zaken van justitie, zoo 
civiel, als crimineel, — alsmede over de dienaren,— 
onverminderd de vrijheid van deze, om te mogen
klagen aan den Souverein...........................................

Niemand hij verhooging Yan ambt binnen zijn verband
verbeteren.......................................;.........................

Na tijdsexpiratic zal de verbetering mogen geschieden
naar redelijkheid en bekwaamheid.............................

Onder reserve nogtans als bij den artikelbrief. . ... n 
De gage van den Directeur Generaal niet hoogcr te stel

len dan 250 gulden ’smaands.....................................
Een Vice-Gouverneur en Directeur in de Molukkos zal

mede mogen winnen 250 gulden..............................
De Gouverneur van Amhoina en Banda zal 150 gul

den genieten.................................................................
Doch een Gouverneur van Coromandel 200 gulden. »

1
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ZAKELIJKE IKUOCD. XX\Ï

BL1DZ. ART.
De drie eerste Raden zullen winnen tusschen de 100,

150 a 200 gulden, en de vierde Raad, die meteen 
Fiskaal is, zal, buiten zijn aandeel in de boeten, niet 
liooger verbeterd worden, dan tot 100 gulden.. . . 29. 15.

Commissie- of kooplieden zullen ten uiterste 120 gulden
mogen winnen .............................................................

Andere kooplieden niet meer dan 50 of ten hoogste 70
gulden.........................................................................

Bepaling omtrent ben, die meer gage winnen, dan tot 
de ambten slaat, in welke zij fungeren; en omtrent 
dezulken, die binnen den verbonden tijd in die amb
ten opvolgen.................................................................

Na den verbonden tijd verbeteren en naar merite en
sufïisantic......................................................................

De dienaren, des verzoekende, na expiratie van den nieuw 
verbonden tijd, te continueren zonder verliooging van
gage of bepaling van tijd . ................................... .

Naamrollen of acteboeken van alle verbeterde personen 
jaarlijks naar het Vaderland over te zenden, en wat bij 
hunne verbetering in acht genomen en verwittigd moet
worden ................................................................. .... .

Verbod legen de aanstelling van overtollige dienaren, en 
aanbeveling om de pracht te weren, als strekkende
tot nadeel van de Compagnie..................................

Bepaling yan dienaren op de subalterne kantoren. . .31. 22.
Militaire officieren mogen op de buitenkantoren niet dan 

voorloopig aangesleld worden zonder consent van Gou
verneur Generaal en Raden

Alle andere mindere ambten en officiën zullen door de 
Vice-Gouverneur? en Directeurs begeven worden, mits 
daarvan onverwijld kennis gevende aan den Gouver- 
peur, met wien zij altoos eene goede cprrespondcntie
moeten onderhouden ....................................... * . .

Als ook met den Directeur Generaal over de negotie, onder 
toezending jaarlijks van hunne boeken, om daaruit 
de generale boeken te formeren 

Aanlooning, welke van de Directeurs altijd Raden vap
Indië zullen moeten zijn...................................... .... .

De gouverneur Generaal mag geene geschenken geven 
zonder advijs en resolutie van zijnen fyaad; tot viens 
last dezelve anders zullen konjep

IC.

17.

30. 18.

19.

20.

21.

, » 23.

32. 24,
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:
BLADZ. ART.

Regters, officieren en raadspersonen zullen voor de in
trede Tan liun ambt den eed volgens den artikelbrief
afleggen..........................................................................

Poene daarop voor de weigerachtigcn..............................
Op wiens aanklagt alle zaken zullen beslist worden.—

Yerdceling der boeten en confiscatiën .....
Waarnaar men zich in ’t stuk der justitie moet regelen. »
Yan alle plaatsen jaarlijks monsterrollen overzenden . . »
Den staat van Indic nevens het succes van den handel, 

met de voortplanting der christelijke religie, scholen, 
enz., jaarlijks, van alle kwartieren over te zenden, zon
der dat echter iemand daarvan iets aan particuliere
vrienden of bekenden mag schrijven, enz....................

De rcsidentie-plaats van den Gouverneur Generaal moet 
weien, daar hij het meest noodig is. .

Op de voortplanting van de christelijke religie, de op- 
bouwing van goede scholen, enz., goede orde stellen, — 
de predikanten naar bekwaamheid plaatsen, maar niet 
ligtehjk verplaatsen. — Waken legen ’t ijdel mis
bruiken van Gods naam en de godsdienst.................

Vreemde natiën, onzen handel invadcrcnde, hoedanig te
behandelen.....................................................................

Magt van den Yice-Admiraal ter zee en aan land. . . 35. 36*.
De generale boeken met den staalbalans van Indië jaar

lijks overzenden, cn een dubbel stel boeken hier te
houden............... ............................. .............................

Order op het zenden van retouren. De schepen afzon
derlijk verzenden, om geen tijd te verliezen. Spe
cerijen verdeeld verzenden . ,

De schepen mogen niet wanladcn retourneren . , .
Yan de schepen in Indië jaarlijks cene perfecte 

en lijst overzenden
Den particulieren handel naar vermogen weren zonder

oogluiking..................... ...............................................
De naar het Vaderland vertrekkende en van daar aan

komende schepen behoorlijk visiteren......................
De schepen van de cene plaats naar de andere in Indië

varende. ook visiteren...............................................
Op den binncnlandschcn handel goede orde stellen . »
Met de Aziatische Potentaten alliantie en vriendschap 

houden ; niet onnoodig den oorlog declareren ...»

!

32. 28,
» »

■

. . 33. 29.
30.I

i 31.

z\ \lil |i
lil S

32.»

. . 34. 33.
% !&
fi i
"ê.

34.»

I 35.- »
.

m -Ki t
m i

37.»

zm
i :

Bijl: t

sj! p

. . 30. 38.
39.»

; memorie
40.»

41.»ê

42.»

37. 43.
44.

45.



ZAKELIJKE INIIOCD. XXXIII

BLADZ. ART.
Op de afschaffing of verligting van tollen en schatting,

bijzonder te Bantam, aandringen..........................
Den handel op China dirigeren naar zekere memorie, en

naar gelegenheid van zaken.......................................
Een goed magazijn in Amboina of elders oprigten . » 
Nieuwe forten of loges mogen niet zonder eenstemmig 

advijs opgerigt worden. Hoe dezelve te benoemen . »
Zonder bijzonderen last geen vrede met den vijand ma

ken, ten ware in uitersten nood . .
De depêche der schepen aan den Gouverneur-Generaal

en de Raden overgelaten...........................................
Bepaling omtrent de opgebragte prijzen......................
Hoedanig te handelen met hel aandeel van de dienaren **

in die prijzen............................................................
Gevangenen, bij weigering van wisseling, riguoureuselijk

te behandelen l........................................................
Eenige vaartuigen tegen .den vijand te laten kruisen, en 

op de daarvoor bestemde vaartuigen gevangenen en 
gecondemneerden als roeijers gebruiken, doch geen 
veroordeelden van onze natie 

Het toeslaan van den vrijen binnenlandscken handel
in Indië continueren...............................................

Aan welke personen dezelve zal vergund worden . . . 40. 57.
Waar en op welke plaatsen.................!.....................
De vrije burgers of handelaars zullen der Overheid on

derworpen zijn.............................................................
Het trouwen van dezelve zonder consent of met vrouwen 

builen de christelijke religie, en het verkoopen van
hunne slaven aan onchrislenen, verboden.................

Zullen zich bij nood legen den vijand in togten la
ten gebruiken .............................................................

En ook in den oorlog moeten laten gebruiken, onder ge
not van een favorabel tractement.......................... ....

Aanwijzing in welke goederen de vrije handel zal mogen 
gedreven worden, en straf tegen de overtreders van dien. » 

Specerijen zullen door de vrije handelaars aan de Comp.
dienaren, ten gestelden prijze, overgelaten worden . 42. 64.

Geene andere dan de bepaaldelijk aangewezen plaatsen
zullen door hen mogen bevaren worden *..................

Op welke plaatsen en in welke goederen zij niet mogen 
handelen.....................................................................

37. 46.
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ZAKELIJKE IïinOUD.XXXIV

BLADZ. ART.

Reglement omtrent de veroverde prijzen voor de vrije
lieden..........................................................................

Order omtrent het voldoen van de verdiende maandgel- 
gelden aan hendie vrije burgers worden ....

Ecne naamlijst en rekening van degenen, aan wie de
vrije handel vergund wordt, jaarlijks overzenden. . » 69.

Concessie tot het verleenen van transport naar het Va
derland aan vrije lieden . .

Van hunne gelden en goederen wisselbrieven te verlee
nen ..............................................................................

Permissie tot de. uitdeeling van -landerijen aan dezelve . » 72.
Het aankweeken van bestiaal door dezelve te bevorderen. »
De Chinezen in de landen om de Oost ter woon toe

laten ..............................................................................
De noodige voorzieningen beramen omtrent de betaling 

der soldaten, en tegen den handel der vreemden in de 
Molukkos . .

Eene goede plaats tot een rendez-vous kiezen. ...» 76.
Aanwijzing van hetgeen daarbij dient in acht genomen

te worden . * . . ....................................................
Het doen van een jaarlijkschc kruistogt op plaatsen, 

waar men den vijand kan vangen en vernielen, aan
bevolen ...................... .................................. ....

Geen anderen naain, dan dien van de Nederlanders en 
de.Ncderl. Comp., in brieven, contracten en pa-

• tenten gebruiken..................... *.........................
Alles, wat mogelijk is, ten voordcelc der Comp. bevor

deren j zorgen dat de inslrucliën worden opgevolgd, 
goed regt bedeeld, en daartoe aan den Gouverneur 
Generaal en de Raden de magt gegeven om keuren , 
ordonnanciën en instrucliën te maken......................

PlAKAAT YAN DE STATEN GENERAAL DER VRIJE VEREE.NIGDE NE

DERLANDEN, van den 3don November 1017, houdende ap
probatie en ratificatie van de voorgaande ordonnancic 
en instructie voor Gouverneur Generaal en Raden . . 46.
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ZAKELIJSE INHOUD. XXXV

III.
BLADZ. ABT.

PCKTKM EX ARTIKELEN, IX FORMA VAX INSTRUCTIE, VOOR HENDRIK

Gouverneur Generaal en de Raden van In~BROUWER,

dië, gearresteerd den 17don Maart 1632 ..........................
De administratie der justitie op Batavia en elders zal

47,

bediend worden volgens de instructiën en praktijken, * 
in de vereenigde Nederlandsclie Provinciën, zoo in 
het civiel, als in het crimineel, geobserveerd, tot na-

. . 49. 1.der order . .
. . 50. 2.leder goed en kort regt laten wedervaren ....

In groole zaken , zoo als van conspiratie en verraad 
zullen de Vice - Gouverneurs, buiten consent van den

3.Gouverneur en de Raden, niet mogen disponeren. . . 
De Indische natiën en voornamelijk de Chinezen vrién

delijk behandelen
Alle dienaren tot hun pligt houden..........................
Gouverneur en Raden en alle andere officieren moeten

»

4.j>

51. 5.

6.jaarlijks den eed vernieuwen 
De pracht door sumpluaire keuren, enz., inbinden . . . » 1'«
Te dien einde een reglement van staat ontwerpen en in 

werking brengen . .
De onnoodige werken en fortificatiën afschaffen ...»
Alle onnutte dienaren naar het Vaderland opzenden. . » 10.
Op de vertimmering der schepen acht geven 
Een bekwaam cquipage-mecster aanstellen .
Twee Commissarissen over de overkomende vivres stellen. » 13.
De ammunitie in Indië onder opzigt stellen................. 53. 14.
De aanstelling van een Raad van Indië als Commissaris 

over de equipage is noodig
Aanwijzing hoedanig equipage-goederen te verstrekken. »
Het opzigt over de fortificatiën en stadswerken mede aan

een Raad van Indië opdragen...................................
De ongeldcn in Indië besnocijen...................................
’t Kasteel en de stad Batavia met de minste kosten in

staat van defensie brengen........................................
Omtrent de verstrekking van rantsoen aan die voor de

kajuit...........................................................................
En aan de weduwen van Compagnie’s dienaren ...”
De subsidiën van huishuren op Batavia aan 

ten en anderen excuseren .

»

. . 52. 8.
9.

11.»
12.»
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16.

17.»
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54. 19.
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BLADZ. ART.

. . 54. 23.De lasten van Compagnie’s stal besnoeijen . . . 
Geene paarden en karossen ten laste van de Compagnie 

laten houden................................................................ 24.: »

E De daghuren van de Ckinesche ambachtslieden besnoeijen. 55. 25.
En die van de vrijburgers.............................................
De arbeidsloonen van goederen te lossen en laden

doen ophouden....................................................
Omtrent het bezorgen van bouwmaterialen.................
Aan Compagnie’s dochters geen bruidgifte meer uitbe

talen. . • * • • •
Het aanmaken van riemen voor booten, enz., moet door 

Comp. dienaren geschieden . .
De uitgaven yoor het ziekenhuis en hospitaal vermin

deren ...........................................................................
Zoo mede voor het vrouwenhof en de school.................
De onnoodige fortificatiën en verlimmeringen op Batavia

verminderen .................................................................
Die zijn gemak (eene woning) begeert, moet zulks be

kostigen .. . . ... ................................................
De kleedingen van des Generaals hellebardiers en het ge

tal van dezelve besnoeijen............................................
De noodzakelijkheid.der praunie, gesteld op levende en 

doode Javanen, onderzoeken. . .
De onkosten der begravenis van Generaals niet weder ten

laste der Compagnie opbrengen..................................
En het uitdeelen van praïmiën excuseren.....................
De menage overal bevorderen...........................................
De Engelschen in den Persiaanschen handel verkloeken. »
Te Siatn de negotie met particulieren beproeven ...»
Wat daarbij in acht te nemen ....
Zijne Persische Majesteit met eene eerlijke vereering

begroeten . . . ........................................................
Order omtrent het ligten van penningen op interest in

Souratte.....................................................................
De voorslag van eenige sterkten van de Portugezen in N 

Souratte ie bemagtigen, is onaannemelijk . . . . »
Aldaar, gelijk in Persiey de menage betrachten en goed,

getrouw volk emploijeren...........................................
Tegen de oorlogspraeparatiën van de Portugezen wel te 

waken, doch geene moeite en onkosten maken zonder 
noodzakelijkheid

;
26.»

27.»
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DLA.DZ. ART.
Den overvoer van Moorsche goederen met Compagnie’

schepen afslaan ........................................................
Order omtrent den prijs der specerijen in Souratte. . » 
Den handel te Masulipatnam continueren . .
De particuliere handel, op de klagten van die van Co-

romandel, verboden....................................................
Malakka te belegeren is in dezen tijd onraadzaam . . » 
Doch het vaarwater benoorden Malakka met eene curicuse

vloot bezetten . ........................................................
Souratte, Persië en Coromandel moeten omtrent den 

prijs der specerijen met elkander corresponderen . . »
De handel in Siam is noodig.......................................
De vrije handelaars in den handel van kleeden aldaar

limiteren.....................................................................
De handel van China moet met demping van de zeeroovers

verkregen worden .....................................................
Daartoe den vijand van Alang op Formosa verjagen . » 
Met een goed getal jaglen 
Het fort Taijouan met de minste kosten voltrekken. . » 
De handel in Japan, des mogelijk, op den vorigen

voet herstellen...............................................
Den koopman Nieuwenroode tot continuatie, na ver

bonden tijd, verzoeken...............................................
De Portugezen op hunne reizen van Malakka naar Ja

pan aanlasten..............................................................
Eenige forten in de Molukkos bezetten..........................
Met den Koning van Ternate niet dan om bondige re

denen breken................... .... ......................................
De inlanders op Amboina aan de contracten houden en

de overtreders straffen................................................
Wat te doen, om den Makassaren en anderen het ont

voeren der nagelen te beletten . . .
Jaarlijks met eene goede magt hunne vaartuigen over

vallen, berooven, verbranden, enz......................... ' .
Nadere aanvraag van dat bevel ..........
Het garnisoen in Amboina omzigtig diminueren. . . » 
Hoedanigheden vereischt in een Gouverneur van Am

boina .
Omtrent de differenten wegens de kerkelijke zaken aldaar. 65. 
De forten en het garnisoen te Banda in goeden staat 

onderhouden . .

s
59. 47.
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| BLADZ. ABT.

De nagelhoomen uitroeijen cn liet Yolk van Rooij en
Rosegijn ligten..................................................... *

Het plukken en havenen van de noten en foelie bezor
gen. • ...........................................

He foelie natter overzenden ....
He aanplanting van vruchtbooinen en

lieden aldaar laten in het werk stellen.................
Aanmerking omtrent de scholen op Banda en het na

turel der Bandanezen ............
Hernieuwing der order omtrent de kerkelijke geschillen

aldaar..........................................................................
Be handel met noten, nagelen en foelie te Banda op

lijfstraf verboden........................................................
De noodige bouwmaterialen voorde fortificatiën derwaarts 

zenden . . ............. ...
De Makassaren uit Amboina weren . ......
Makassar niet dan bij occasie en passant bezoeken. . »
Den handel in Palembang aanhouden..........................
De peper op alle plaatsen, waar ze valt, met de minste 

kosten cn meeste omzetting van kleedcn bemagligen. » 
Verbod tegen den diamant-handel....
Tegen den Secretaris van der Lee wegens den inkoop

van dien procederen ....................................................
Hoedanig Comp. dienaren, schuldig aan particulieren

handel, te behandelen................................................
Order omtrent eenige juweelen, nagelaten door Francisco

Pessaert . ... ......................................................
En omtrent eenige van die kleinodiën, uit Amsterdam

aan hem overgezonden................................................
Renovatie der order omtrent zekeren schipper Adriaan

Jacobsz. . . . .........................................................
Alle gedeporteerde dienaren wegens particulieren handel

naar ’t Vaderland opzenden.........................................
Jaarlijks twee Commissarissen naar de bui tenkant oren

zenden tgr visite................................
Daartoe vooral getrouwde personen kiezen 
Twee bekwame personen tot bet houden van de hoeken

der vrije lieden aanstellen . ........................................
Aan niemand, over land in Indië aangekomen, transport

met Comp. schepen verleenen......................
Geen meer slaven, dan noodig, aanhouden . .

65- 73.
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ZAKELIJKE INHOUD. XXXIX

BLADZ. ABT.

De vorige instructie van 1617 prompt in achtnemen—alle 
zaken dirigeren conform de fondamenten en maximen 
van de Regering der Geünieerde Provinciën—de me
nage behartigen — onnutte dienaren opzenden — de 
goede naar verdienste beloonen — den artikelbrief en 
de plakatcn uitvoeren—de retourschepen op zijn lijd 
afzenden — en de dienaren met een goed voorbeeld 
voorgaan................................... .... .............................. 69. 96.

IY.
BLADZ.

PONTEN EN ARTIKELEN IN F0R3I VAN GENERALE INSTRUCTIE VOOR 
DEN GOUVERNEUR GENERAAL EN DE BIJVOEGDE RADEN, gear

resteerd den 26slca April 1650 ....................................... ....
De tegenwoordige vorm van Regering gecontinueerd. — 

Het welvaren der Comp. dependeert van de goede con
duite der Hooge Regering. ..........

De Generaal moet tot voorkoming van excessen vooral
een goed voorganger zijn.......................... ....

De tegenwoordige vorm van Regering, bestaande in een 
Generaal en verscheidene Raden van lndic, is altijd
voor dc beste aangezien................................................

net ambt van een Gouverneur Generaal beslaat in de 
onderhouding van goede orde en maximen in het
stuk van justitie, politic, negotie, enz............... .... .

Dc Compagnie moet alleen de vruchten van den handel
plukken......................................................... . . . .

De dienaren mogen geen particulieren handel drijven . 
Waaruit volgt, dat een Gouverneur Generaal, om de 

kwade gevolgen, niet alleen van den particulieren 
handel, maar zelfs van suspicie daarvan vrij behoort
le wezen................. ... .....................................................

Niemand, dan die vrij van dat exces .is, mag tot het Ge
neralaat verkozen worden.................... ......................

De onderhouding van justitie en politie der Regering
aanbevolen.............................. .................................. ...

Te dien einde wordt ee n goed oordeel in den Generaal 
verejscjit. ... - .

71.
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i.
ULADZ.

De Regering moet ook zorgen voor de polieie, welke
der justitie de hand moet bieden..............................

Voorts voor den binnenlandschen handel over geheel Indië, 
welke ten aanzien der Compagnie drieërlei is: 1°. uit 
eigen conquesten,—.2°. uit gemaakte exclusive con
tracten, —3°. uit accoorden met oriënlische vorsten .

De Molukkos vooral wel gade te slaan..........................
Molukkos. Arbeiden om veel nagelen te verkrijgen en

den vervoer door anderen beletten ..........................
Den Koning van Ternate van derzelver cultuur te di

verteren en tot den oorlog tegen den Tidorees aan
moedigen .....................................................................

Alle nagelen moeten aan de Comp. geleverd worden . 
Amboina levert meer nagelen, dan de gehecle wereld 

verteren kan. — Ternate wordt om redenen van slaat
aangehouden ................................................................. •

De menage omtrent de forten te behartigen..................
Amboina. Eet bemagtigcn der nagelen voor de Comp. 

nader aangedrongen, en daartoe de zaken in den te
gen woordigen stand te onderhouden..........................

De forten goed bezettea en de kruistogten niet nalaten. 
Aan de zijde der Comp. de contracten punctueel nako

men en de eilanders wel behandelen......................
Voorts trachten in rust en buiten oorlog te blijven, en de

christelijke religie aldaar bevorderen..........................
Banda. liet oog gestadig houden op Banda, de uit

stekende paarl aan hare kroon..............................
De noten en foelie, ten gestelden prijs voor de Comp. 

aannemen, en de aanplanting van eetwaren en voort
teling van het bestiaal aldaar wel gade te slaan . . 

Order omtrent de aanplanting van nolenboomen . . . 
De vaart naar de Zuid-Ooster-cilanden den Bandane-

zen en den burgers van Banda vergund.................
De inwoners tot de uitroeijing der notenboomen, op de 

nieuw ontdekte eilanden, door alle middelen aanzet-
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Te dien einde eene vastigheid op het eiland Damme op

werpen
Alle vreemde Europeanen en Inlanders van daar weren. 
Tot nakoming van ’t vorenstaande is een getrouw en vi- 

giiant Vice-Gouverneur aldaar noodig........................
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BLAD 7.."
Recommandatie om den handel der Compagnie in an

dere kwartieren van Indië in vriendschap en vrede 
voort te zetten, zoo als met:

Makasser............................................
Solor.......................... ....
Atchin............................... ....
Malakka.......................................... .
Westkust van Sumatra..................
Jambij.......................... ; . . . .
Paletnbang.......................................
Cambodja, Martapoera en Quinatn.
Arrdkan. . . . .
Mauritius..............
Madagascar. . . .
Malabaar. ....
Souratte................
Mocka.....................
Persië.....................
Bassora..................
Wingurla en Goa.
Ceylon...................
Siam......................
Taijouan. ....
Japan..................
Toncquin...............
Manilla..................
Coromandel. . . .
Pegu en Bengalen.
Batavia moet het generaal rendez-vous blijven. . .
En in staat van defensie gehouden worden.....................
De regering der stad der zorgen van Generaal en Raden

aanbevolen.....................................................
Het getal der ordinaire Raden bepaald op zes, buiten

de extraordinaire........................................... ....
Bij gebrek van een ordinair Raad zal een extraordinair, 

dan wel bij gebrek, een van de gequalificeerde die
naren gcassumeerd worden..........................................

Het algemeen werk moet onder de leden der Hooge Re
gering verdeeld worden. .............................................

Tot het houden van vergadering moeten zekere vaste 
dagen bepaald worden............................................. ...
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BLADZ.I
Uct beleggen van extraordinaire vergaderingen is aan

den Gouverneur Generaal overgelalcn........................
Geen der Raden zal mogen absent blijven dan om ziekte. 
De aanstelling van 

noodzakclijk. ..
De resoluliën, correct gecopicerd, naar bet Vaderland

zenden. ............................................ ......................... ....
De Generaal zal over bet werk van de Raden zijn oog

moeten laten gaan. ......................................................
Den bekwamen lijd en mousson wel waarnemen ter ver

zending der schepen.......................................................
De Generaal zal eenige beschrijvingen op zicb moeten 

nemen, en de rest onder de Raden verdoelen. . . . 
Den raad van justitie des kasteels Batavia van ka

pabele, bejaarde ministers voorzien. In dit collegie
moet al lijd een Raad-ordinair president zijn...............

Den Gouverneur Generaal en Raden verboden de resolu
tie!) en condcmnaliën van den raad te annulleren,
of den voortgang der sententiën te beletten..............

Order om alle reglzaken, zoo civiele, als criminele, aan 
gcmclden raad aanbevolen te laten ter decisie, op 
den voet, order en instructiën , vervat in bet Ordon
nantieboek van Batavia, (meer bekend onder den
naain van Bataviasche Statuten)..............................

Gouverneur Generaal en Raden mogen niet dan in com
plete vergadering remissie of pardon vcrleencn, en 
wel alleen .aan delinquenten, die wegens misdaad 
ter dood zijn verwezen en anders of verder niet. 

De officieren van justitie hebben geenc andere bevelen, 
dan die van president en raden der respectieve col-
legiën van justitie, te gehoorzamen..............................

Geene zaken mogen door dezelve, dan met goedvinden
van den raad, gecomposcerd worden..........................

Order omtrent de vcrdecling van alle boeten en confiscntiën. 
Alle processtukken, alvorens daarin tot exaininatie en 

decisie te komen, in handen van een van de raden 
te stellen, ter examinalie en het doen van berigt. . 

Den secretaris, de klerken en andere dienaren der justitie
niet ligt veranderen................ ......................................

De leden van den raad van justitie gefixeerd op zeven 
personen, de president medegerekend. .
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BLJLDZ.
In het maken van keuren en ordonnantiën naar eisch (e

werk gaan..................................................... ....
Om (rent de christelijke gereformeerde religie de fun

damenten , in het Vaderland gelegd, volgen, en gee-
ne dan gereformeerden toe te laten.........................

De predikanten in hun respect handhaven.....................
Order tot het aanstellen van een commissaris politicus 

lol bijwoning der kerkelijke vergaderingen. ... * 
De correspondentie van predikanten met de vaderland- 

schc kerken, door tusschenkomst der Regering, aan 
de XVII opzenden, om na lectuur besteld te worden. * 

De gegeven orders in vorige tijden, en vooral die in 1644
gegeven, opvolgen. .....................................................

Het maken van eenc korte zamenfrekking derzelve uit
de vaderlandsche brieven aanbevolen..........................

De brieven van de Majores en de bui ten kan toren mogen 
niet dan in volle vergadering geopend worden. . . . 

Te dien einde zal de vergadering, bij aankomst van sche
pen , aanstonds bijeengeroepen, en zullen uit de brie
ven de orders geëxpedieerd moeten worden door een
Raad van Indië................................................

Geen opperhoofden of ministers zullen over Comp. gel
den en goederen alleen mogen disponeren, maar de 
tweede persoon daarvoor mede aansprakelijk zijn. . . . 

Orders, om de consideraticn der Regering over het toe
staan van meerder vrijheid in den handel aan de 
burgerij te Batavia, aan Heercn Meesters te doen
tockomen................................................................... ....

Den inzaam van een genoegzamen voorraad rijst be
zorgen, en Batavia benevens de verdere kantoren, 
ten minste voor twee jaren, van dat voedsel voorzien. 

Tegen de aanslagen van de Mooren en die van Bantam
wel op zijne hoede te wezen.......................

En geene mindere bezetting dan van 1200 koppen te
Batavia houden................ ...................................... ....

Den Javaanschen Keizer en Bantammer Vorst wel be
handelen, en met de overige Indische Prinsen goede
intelligentie en correspondentie houden......................

Aanwijzing, hoedanig vreemde Europcsclie natiën zul
len moeten behandeld worden 

Besluit.
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CONSIDERATIE!» RH AD VIJS VAK DE COMMISSIE TOT DB O. L ZAK EX , 
AAM HET STAAT8-BEWIND DER BaTAAFSCIIE REPUBLIEK, Vail ddl

31#loa Augustus 1803 ..........................................................
Korte beschrijving van den staat van den Indisclicn han

del met betrekking tot de Republiek........................
, Van de contracten met de Vorsten van Bantam, Ban-

jermassing en Palembang.........................................
Van de verbindtenisscn met de Vorsten van Matlaram en

de volken van Amboina............... ..............................
Van de inrigtingen op Banda.........................................
Van de contingenten en verpligte leveranciën in die ge

deelten op Java, welke begrepen zijn onder het gou
vernement, van Java's N. 0. kust...................'. ■. .

Verschillende begrippen over de vraag, of die conlin- 
genlen.en leveranciën moeten blijven bestaan, of plaats 
maken voor cene vrije cultuur cn eene vrije beschik
king over de producten................................................

Over den eigendom van grond..........................................
De beginselen van eigendom van grond onder de gcmccne 

Javanen en de afschaffing van alle lieerendiensten 
verworpen; — daarentegen de contingenten en verplig
te leveranciën behouden , onder verbeteringen. . . . 

Staatkundige beschouwing van ïlindostan en van de in
rigtingen van de EngeJschen aldaar...........................

Vergelijking met Java en de instellingen der Conip. .
Blik op de West-Indische, volkplantingen. ....................
Van de verbindtenisscn van de suikcr-molcnaarsop Java. 
Overweging der vraag, hoedanig moet gehandeld worden 

met de O. I. producten, die de Staat in Indië inna- 
tura ontvangt. .... . . . ■ ; . . . . . , . .. 

Omtrent den, handel in th?o op het keizerrijk China.
Van den handel van het rijk op Japan..........................
Van de yaart.cn. handel van .haven tot haven in 0. I.
De Moluksche handel....................................................
De handel in amfiocn....................................................
Van den handel op de Kaap de goede hoop. . . . 

Van het bestuur der 0. I. bezittingen in het Vader
land . .. ......................

JDe Jlaaddcr Aziatisch*} bezittingen co, etablissementen.

i: /
i.

117.

ï I 120.

* 123.

\m& 125.
126.

! i!
■a.;I ;j |

)>
& ;!

u ’i

I i i
127

:
: ‘

131.

132.
135-
130.
141.

ï:‘■Si 142.1
145.m i

150.
152.I* ! »

»
155.;

157.
»

i

*:
i

ir=U



Z1KEHJRB IHDOCD. xir

BLADZ.
Het bestuur in Indië...................................................
Yan den Gouverneur Generaal..........................
Iu lieni behoort gevestigd te zijn het hoogste uitvoerend 

gezag in deze gewesten en daaronder het opperbevel
over de land- en zeemagt van den Staat.................

Van de . Raden van Indië................................................
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INSTRUCTIE
VOOR

PIETER BOTH J
GOUVERNEUR- GENERJJL ,

EN DIE VIN DEN

RAAD TAN INDIEN,
OVER ALLE FORTEN, PLAATSEN, KANTÓREN, PERSONEN 
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COMPAGNIE;
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DEN ldden NOVEMBER 1609 •

GEAPPROOEERD DOOR DE

STATEN-GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, 
DEN 26sten NOVEMBER 1609.
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De States-Generaal der Vereenigdc Nederlanden, allen dengenen, 
die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen te weten :

Alzoo wij dienstig bevonden hebben voor den welstand der voorsz. 
Vereenigdc Nederlanden, verzekering en goede regering van de 
landen, forteressen en plaatsen, die Wij en de Onzen in de Oost-Indiën 
houden en bezitten, met de ingezetenen, zoo soldaten als andere, on
der Ons gebied aldaar zijnde, of die namaals tomen zullen, ook 

i tot bevordering, behoud en vermeerdering van de Vriendschap, 
Alliantiën, Handeling en Commercie met verscheiden toningen, regen- 

j ten en volken in de voorsz. Oost-Indiën, aldaar te stellen, te com-.
miltercn en houden eenen Gouverneur-Generaal en eenige Raden 

! nevens denzelven, Soo is’t dat wij op ’tgoed aanbrengen en de pre
sentatie, aan Ons gedaan van wege de Bewindhebbers van de Gene
rale Oost-Indische Comp., van den Persoon van onzen lieven en ge
trouwen Pieter Boto, denzelven gesteld, gecommitteerd en onthouden 
hebben, stellen, committeren en onthouden hem bij dezen tot Gou
verneur-Generaal inde Oost-Indiën, om, met de Raden nevens hem 
gesteld en nog te stellen, alles aldaar in goede orde, ten dienste der 
Vereenigdc Nederlanden en de Generale Oost-Indische Comp., te stel
len en te houden, orde te stellen en te onderhouden, Regt en Jus
titie, zoo in At Crimineel als in ’t Civiel, te administreren, en voorts 
alles te doen, volgens de Generale en Particuliere Inslructiën hem 
gegeven en nog te geven, op den eed bij den voorsz. Pieter Both Ons 
gedaan1. Ontbieden en bevelen daarom allen en een iegelijk, dien

.

!
1

* Bij het eerste octrooi van 20 Maart 1602, was in art. 35 aan het Bewind 
van de Oost-Indische Compagnie de magt verleend, om in Indië Gouverneurs, 
volei- van oorlog en officieren van justitie, en tot andere noodelijeke dien- 
sten te stellen, behoudens evenwel, dat voorz. Gouverneurs enz. den eed 
van getrouwigheid ronden doen aan de Staten-Generaal of de Hooge Overig
heid — cn aan de Compagnie zooveel de nceringe en trajieque aangaat.

' *■

i
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deze aangaan mag,'dat zijlieden den voorz. Pieter Boïn als Onzen 
Gouverneur-Generaal in de Oost-Indiën erkennen, respecteren, ge
hoorzamen, en in liet volbrengen van dezen alle hulp, bijstand en 
assistentie doen.

!

!
■

' Gegeven onder Ons Contre-zegel en Paraplmrc, en Signature van 
Onzen Griffier, in ’s Gravenhage den zeven-en-lwinligslen November, 
in den jare zestien honderd en negen.

I

Was geparapheerd :
J. van Oldenbarneveld.
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INSTRUCTIE voor Pieter Boni, Gouverneur-Generaal, en die 
van den -Raad van Indiên, hierna verklaard, „óver pllc 
forten, plaatsen, kantoren, personen en negotie van~ de 
yereenigde Óóst-Indische .Comp. der’ Nederlandsehe provin
ciën, gegeven bij de Gecommitteerden van de Óost-’thdische. 
Kamer te Amsterdam,’ als bij de iaatstvoorgaande vergade
ring van de Zeventienen 1; in September voorleden, te 
Middelburg gehouden, daartoe nevens (Gerard.) Dirrxse^ 
Meerman, uit de Kamer van Delft, en den Burgepiéester ‘ 
Cornelis (Cornelisz.) Veen uit de. Kamer van’ Hoorn, tót,, 
aanneming van den voorz. Gouverneur ën ’t maken dezer 
zijner Instructie gelast en gecommitteerd. : > r .

>1 t-jb'ioo •

r> t:f.’ ;*e:i

.> u!i'ffa-i-
ij

.1 ii'.. l’.t.'f 11 i:

x
De Gouverneur - Generaal' te ' J3 aritam gearrï-In den eersten :

veerd zijnde, ’ zullen alsdan cèsseren alle actiën van den brèeden 
dagelijkschcn raad over de vloot in zee geregeerd’ hebbende’ en zïcli 
op alle gelegenheden geinformeerd hebbende, zal met advijs van den

"Formatie van den 
, Raad van Indië.

! f
1 In art. 2 van het Octrooi van 20 Maart 1602 was bepaald, dat ,.zoO; dik

wijls als het van noode zijn zal, er een Generale Vergadering óf Collcgic uit 
de onderscheiden Kamers der Compagnie' zoude gehouden' worden,'-welke'’ 
zoude bestaan uit XVII personen, waarvan acht door Amsterdam, Yier door 
Zeeland, twee door de Maas en twee uit liet Noorder-hcarlier zouden ge
noemd worden, terwijl de drie laatsten beurtelings den 17den'daarbij zouden u > 
voegen, om het staken der stemmen te beletten. Dit Collegie,'sedert'alge
meen bekend onder den naam van : de Kamer van Zeventienen, was met het op
perbestuur van de zaken der Comp. belast. Het was »doorgaens gecompo
neerd uit vele van de nofabelste en gequalificeerdste leden Yan de Regering 

.»van ’tland, die (betuigden wel te) weten, hoe zij hare hooge en andere 
«ministers in India bejegenen moesten, om te blijven bij het respect en de 
«authoriteit, liaer toekomende.” Patriasche missive 23 September 16-19. In 
dezelfde missive noemende XVII« zich de nmeesters en belaahlteere>P\ van 
Gouyerneul._ Generaal en Raden.

* Sedert 1603 hadden dc onzen te Bantam een sfeenen loge'of factorij.
’* 1
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Fiskaal en Boekhouder vermogen te formeren een ligchaam of col- 
legie van
Ncderlandsclie Comp. betreffende, welke raad genoemd zal worden: 
de Raad van Indik. — Tot welken raad benevens den Gouvemeur- 
Generaal alvorens expresselijk geordonneerd zijn, eerst: Jan Lodewijksz. 
van Rossengijn, ten tweede Steven Doensz van Groenendijck 1 j en 
voorts zal de Gouverneur-Generaal, bij resolutie van de meeste stem- 

hun drieën, verkiezen uit de bekwaamste personen met hem 
overgekomen zijnde, of uit degenen waar bij aan land komt, twee 
personen, makende alzoo een ordinair getal van vijf personen, zulks hij 
ten meesten dienst van de Comp. zal bevinden te belioorcn; met 
raad, advijs en stemme van welke vijf personen, hij alle andere kan
toren en kwartieren van raad en raadspersonen zal voorzien, met magt 
en authoriteit, om bij dezelve op de respectieve plaatsen regt, justitie 
in alle civiele zaken geadministreerd en bediend te worden.

regering over alle actiën en zaken van 'gansch India, de

men van

Art. 2. Zal insgelijks de Gouverneur-Generaal, gaadsisteerd met3Iagt van den Gou- 
verneur-Generaat
om in de forten enz. die van zijnen raad, hehben magt en authoriteit, om in alle for- 
kommandeurs enz. 
te stellen. ten te leggen, vernieuwen en te veranderen al zulke kommandeurs, 

kapileinen en soldaten, als bij met advijs van zijnen raad, ten dienste 
van de Comp., zal bevinden le bekooren, en dezelye krijgslieden stel
len onder al zulken krijgsraad of anderen ordinairen raad, als bij zal 
oordeelen dc gemeene zaken van zijn Gouvernement dienstig te wezen.

:

5

;
. Art. 3. Alle aankjaglen van pmsusen, overtreding der artikelbrie

ven, ordonnantiën en bevelen, zpo van de Comp,, ah van den Gou- 
vemeur-Generaal en die van* zijnen raad, alsmede over alle onbehoor
lijke handelingen en mishandelingen in 'tstuk van commercie van dc 
Comp., zullen, op dc aanklagten van den Fiskaal van de Comp., bc- 
regt en gedecideerd worden, naar dat de Gouverneur-Generaal en die 
van de Raden van India, in billijkheid en goede consciëntie, ten diensle 
van .den lande en profijt van de Comp.', zullen bevinden te belmoren.

Beregling van 
overtredingen enz

Deeling van geld
straffen, breuken en 
conliscaticn.

Art. 4. Alle geldstraffen en civiele breuken en criminele confis- 
catiën zullen gedeeld worden: een derde deel ten profijto van den 
Fiskaalj een derde part ten behoeve van de armen hier te lande, ge-

i.

1 Men vindt geen van beide genoemd in de l\jst van de lleeren Raden van 
Jndic bij Yazenttn, rv Dl,, bladz. 369; doek op ldadz. 219 spreekt bij van 
Jan Lodewijksz. en Steven Doensen, onderkoopliedeo te Bantam, de eer
ste in 1602, de laatste in 1603; misschien worden in de instructie dezelfde 
personen bedoeld.
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repartiëërd ti'aaï* Witö vèft de Kattteren*) fcn ’t ‘resterende derde part 
ten profijt van de Generale Comp.

Art. êk Allé welke voorn. raadspersonen, regters en andere 'ge
kozen officieren gehóuden zullen zijn in handen van den Gouvemeur- 
Gëneraal of zijne gecommitteerden te doen eed) van in alle zaken tè 
spreken, wijzen on sententiëren zonder gunst of dissimilatie, zulks 
zij in billijkheid en goede consciëntie zullen bevinden iè behooren, zon* 
der dat iemand (zal vermogen te weigeren) vtfn zulks te doen. En in 
cab van weigering zal de zoodanige dadelijk van allen staat en digniteit 
gecasseerd, en als een onwillige, meineedig muitmaker verklaard 
en gesentèntiëerd en naar ’t Vaderland zonder gage gestuurd worden.

7

Eed door alle raads
personen , regters 
enz. af te leggen.

Aan welke per
sonen verder sessieArt. 6. Met -Zolkcn verstande, -dat zoo wanneer eenig particulier 

Gouverneur, Opper-Koopman, Kapitein over eenig kwartier of kan- toekomt onder den 
tóor van de Comp., wél en behoorlijk gecommandeerd, hebbende ko
men te arriveren ter plaatse daar de Gouverneur-Gencraal «resideert 
öf dagelijks is, of ook dat de ‘Generaal ter plaatse komt, daar zul
ke persoon of personen zijn, zoo zal al zulkcn persoon of personen, 
bij den Generaal erkend, plaatse en stem onder den «Raad van In-
die gegeven worden, en hunne sessie hebben, zulks de Gouverneur - 
Gencraal Ordonneren en bevelen zal.

Tan de adminis
tratie der Justitie.Art. 7. Wat voorts aangaat de orde cn unanrer om goede 'en 

korte Justitie te administreren, daarin gedragen wij ons aan de me* 
morie dl -óp h houden van de Justitie van de voorgaande vloten me
degegeven, cn aan hetgeen gij diorhdlven .zelf goedvinden en or
donneren zult.

Art <8. Aangaande hoe gij U in alle andere zaken, de regering, k Instructie van. za-

commercie, irafiqiic, -mitsgaders de -alliantien met de Koningen -en commercie, nfafiquè 
Pottentaten van Indiën betreffende, zult hebben te gedragen, daarop 
kunnen wij XI gcenc vaste ordre stellen, maar alleen raadgeven, in
strueren, of look (eensdeels ordonneren als volgt.

enz.

Art 9. In 0081-Indiën Jte Bantam .'gearriveerd zijnde, «zult gij U
wel informeren op den staat, stand en gelegenheid van.alle»der Comp. s^e,j*njaa£ten t"
respectieve 'kantoren, negotie en handel of trafinue derzelve, en formeren eene par

ticuliere rol.
®pcciaal notitie nemen hoe;, in welken form, manier, bij wie, wat,

1 Sos in getal: Amtterdam, Zeeland-, Delft en Rotterdam (de kamer op 
de Maas genaamd), Hoorn en Enk hu ijzen (die van het Noorderkwartier ge
damd).
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i' cn liocdanige personen alles geregeerd ,en geadministreerd wordt, en 
wel informeren op de qualiteiten van alle personen; makende eene 
particuliere rol van alle dezelve, van den eersten tot den laatsten toe, 
met namen, toenamen, qualiteiten en welke gage dezelve winnen.;, met 
wat schepen zij in India gekomen zijn, ,op welke plaats en in 
welken dienst die gebruikt worden , tót de soldaten van de forteressen, 
jongeren en dienaars van de kantoren inoluis,, en dezelve. rol ge- 
teekend met drie- eerstkomende schepen overzenden, ten.einde.de 
Comp. alhier; mag weten, van wie on welke personen dezelve gediend 
.wordt. ’ En zal de Gouvcrnenr-Generaal, :,zoo wanneer iemand af
sterft, of eenige veranderingc. valt, dezelve rol corrigeren, en..met 
alle . vloten;- jaarlijks zulke .rolje. overzenden, ten fine . als voren, 
met aanwijzing en advijs wie wel of kwalijk dient, zonder door faveur 

•• of gunst iemand daarin te versclióonen of te verkorten.
‘ji> : ü ‘n\ \ 'ü-

Welke infbrmaiien . Art. 10. ,i Daarna, zult gij U,pertinente]ijk informeren op de .gener 
ti **r e ntmtn. gen|ieid, afiecliën en gunsten- van alle en een iegelijkc koningenna

tiën en volken van de gansche kwartieren van India, daar de Comp. 
ojf met dewelke dezelve commissie.en handel of trafique is hebbende, 
om te. weten, wélke gunst en genegenheid dezelve koningen, na
tiën of volken tot den handel met die van de Comp. zijn hebbende, 
alsmede, zoo veel doenlijk is, om 'welke reden en op welke mziglen 
alle en een iegelijk derzelve, voor zoo veel hem aangaat, met die 
van 'de Comp. .zijn handelende; 'voorts wel examineren, wie .vrien
den of vijanden van de Portugezen zijn; . om welke reden en considcr 
raliën van state 51 zelve gegrond en gevestigd is; van gelijk U wel 
informeren op • de miigt, rijkdommen en gelegenheden van. alle de
zelve, alsmede in welken staat en gelegenheid alle dezelve koningen en 
volken stonden cn gestaan hebben met de Portugezen, vóór het 
aankomen van de schepen van deze. landen in Indië, en lioe,'een 
ieder zich sedert Tan tijd tot tijd, ten aanzien van Onze natie*;zoo 
tegen’ de Pprtügezen, als tegen Ons gedrageri heeft; om uit alle deL 
zelve en uit goede examinatie -vain den staat van India meer • betracht 
zoude kunnen worden,, als.te weten: hoe, bij wie en welke personen 
alle zaken, in de resp. rijken geregeerd worden; wat middel, om 
communicatie en acces 1 hij dezelve te hebben, aangewend moet wor
den, ten einde-men'overal 1 gpede'intelligentie mag henben 
veel.mogelijk is te'vermeerderen,:le oordeelen en te weten, in welken 
staat Comp, zaken staan, op wat point■•van- state, alsmede van trafique 
en handel, dezelve rusten, ten einde gij uit al 5t zelve moogt weten, 
wat noodig gedaan dient, om den Oost-Indischen liandel tot verbrei

den naara van Christus, zaligheden der onkristenen, épre
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en reputatie van Onze natie, (cn proGjt van de Comp. niet alleen te 
continueren, maar bij alle mogelijke middelen en wegen te vergroo- 
teii, zooveel doenlijk wezen zal, en van al ’tzelve, en wat gij 
ten dienste yan de Comp. meer kunt bedenken, goede onderrigfingen 
bij Uwe brieven aan de resp. kameren te doen, doch. dezelve brieven, 
articulatim wel distinguerende, en de artikelen nummererende, om 
daarop bij Ons perlincntelijk gerescribeerd moge worden.

Yan al ii geen voors. is
mogen worden, goede informatie hebbende, zult alsdan, met , ad vijs 
en na voorgaande deliberatie van Raden, volgens den voet op ’t stuk 
van den Raad van Indië bij de bewindhebberen, met autorisatie van 
de Gr. Mog. Hecren Staten-Generaal, geraamd, delibereren en raad-, 
slagen, op welke plaatsen gij U'vooreerst zult houden, ’t zij tot Zten- 
tam, Djohor 1 of elders, naardat gij uit de particuliere instructiej 
op dat stuk geraamd ende nevens dezen medegegeven 
dienste van de Comp. zult bevinden te behooren.

Art 11. en wat meer bedacht zoude Informatiën
welke -

nemen
taatsen

zichBot?Pieter 
vooreerst zoude ves
tigen.

a ten .mees ten
1

Art. 12. Waarop resolutie genomen zijnde, zult U aan land bege
ven, daar blijven, verreizen op andere kantoren, of de plaats van 
Uwe residentie ’t eenenmaal veranderen, naar gij volgens de 'voorver-: 
haalde particuliere instructie zult vinden te behooren, en alzoo van 
Bantam, plaats van Uwe eerste aankomst, de brieven van de.Comp^ 
met copij van Uwe commissie, aan alle kantoren, plaatsen en forten 

de Comp. zenden, ten einde iedereen wele, wie gij zijt, en in 
wat manier gij over ben té kommandcren hebt. ;

Hoedanig verder 
te haudeleii.

van

. ij .vr

Art. 13. Dat gedaan zijnde, zult van stonden aan de predikanten vanIjl^**nedeg*koS’ 
en schoolmeesters op de vloot, om in Indië te blijven medegegaan men predikanten en

. , .. . . . schoolmeesters.
zijnde, stellen ter plaatse daar gij na goede informatie zult bevinden,

■J

1 Matelief had op den 17den Mei 1606 een traktaat met den koning van Djo- 
horop lietMaleischeschiereiland gesloten, waarbij de afstand der stad aan de 
Nederlanders bedongen werd, en de koning zich verbond, geen Handel met 
andere natiën, buiten de Maatschappij, in zijne staten le dulden; eene be- 
palijig, welke sedert d,e grondslag is geweest der-verdragen van de Comp. 
met de inlandschc vorsten, ten einde zoo veel mogeI\jk den alleenhandel der 
Maatschappij in Indië te vestigen.

* Deze particuliere instructie heb ik nergens aangetroffen. Later en wel 
'a 1613hebbende XVII«“ hun verlangen uitgedrukt, »dat de Gouverneur-Ge
neraal zijti stoel moest houden te Amboina” (R. 17 Februarij 1613); doch bij 
de instructie van 1617 hebben zij op nieuw bevelen gegeven om * eene goede 
tn bekwame plaats te kiezen tot vestiging van een algemeen rendejs-»ous.”*T 
Zie ook art. 23 dezer instructie.

2

k
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dat zij den besten en meeslen dienst zullen kunnen doen, goede zorg 
dragende, dat dezelve zich getrouwelijk endc vredelijk in hunnen dienst, 
lot vermaning van de personen van do Comp. aan land zijnde, en 
bevordering der bekeering van de onkristenen en leering van derzelver 
jonge jeugd mogen kwijten, ten einde de naam van Christus verbreid en 
der Comp. dienst mag bevorderd wprden naar behooren.

i

:
■

i
; i

V’

Art. 14. Zult daarom ordonneren, dat op alle kantoren en 
plaatsen, van Indië, daar de Comp. eenige personen heeft, of goede- 
deren, actiën en crediten is hebbende, alle dezelve, zoo contante!

= '.‘I penningen, koopmanschappen, actiën en crediten, hoedanig dezelve
Last om inventaris 0ok zouden mogen wezen, bij form van inventaris gesteld worden1, 

te maken van al wat u .
de Comp. in Indië be- alles te gelde gcëstimeerd naar waarde van de plaatsen, daar dezelve 
zit, ten einde daaruit , , - ,
de generale boeken gevonden worden, en wat geene rcgte waarde heelt, tzelve es-

loimeren timerende, zulks zij, naar goede informatie, in redelijkheid zullen

1:

s
S

II vinden te behooren, om ?tzelve hebbende, daaruit de generale boeken 
bij Uwen boekhouder te doen beginnen, makende alzoo een groole 
massa of kapitaal van alles, wat de Comp. in Indië is hebbende, ma
kende de Generale Oost-Indische Comp. crediteur, en ieder kantoor 

’tgeen onder ’tzelve berust debiteur, alles wat U bij deze en 
alle volgende vloten van geld en goed gezonden wordt, instellenr 
de lot zeven en veertig stuivers in de koopmansrek.; waaruit; vol
gen zal, dat gij zult moeten houden twee distincte rekeningen van 
winst en verlies,* de eene van de geëstimeerde goederen, die gij in 
Indië op de respectieve kantoren doet koopen, en eene andere hoe 
zijn; van welke rekeningen van winst of verlies op ieder kantoor 
particuliere rek. moet worden gehouden, met pertinente specificatie 
van de kopten van ’t onderhouden van ’t zelve kantoor &ca., waar-

8

:
i van'

!

< !«uil

uit gij zult vinden de rek. in ’t generaal van winst en verlies in 
Indië, en zult alvorens den voors. eersten staat of inventaris gezonden 
hebbende, met alle vloten copijën uit Uwe generale hoeken overzen
den, in goeden form, zoo van ’t journaal als grootboek, ten einde 
uit dezelve de geheele staat van de Comp. bespeurd en verstaan mag

i

1 »Deze algemeenc inventaris nu van alle goederen, actiën en crediten 
4er Compagnie, welke alle goederen op geldswaarde stellende, dus doende 
eene groote massa of capitaal zoude vertoonen van alles, wat de Compagnie 
in India was hebbende, waren Generaals en Raden, ten gevolge van 
«dezen ar tij kei, verplicht te doen opstellen. Zij deden zulks ook en, gedu
rende het geheele. tijdvak van de aanwezendheid der Conjpagie, tot op den 
huldigen dag, is dezelfde vorm gehouden, die destijds is ingevoerd.’* 
jtfr. S. J. wiselios , Wederlegging vu» het nader requett van Air. ckas c, s.y 
ingediend van weyt eenige participanten in de gemzen O, ƒ. C. (1803)
262.

:• !
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worden, met balans fan hetzelve boek, nummerende Uw 'eerste boek 
No 1, en zoo voort vervolgt No. 2, tot den uiteinde toe, gelijk 
alle kantoren alle jaar mede zullen doen, en de copijcn aan U 
zendén, om daarna, ’t zelve bij U ovérzien zijnde, Ons mede toe- 
gezonden té worden, met verklaring of onderrigting van Uw advijs 
op alle stukken, daar gij oordeelt zulks dienstig te wezen, mits dat 
men, van alles goéde dubbelden ter nood in Indië bewarende, in ’t 
generaal kantoor late berusten.

En wijders de oude 
boeken sluiten en*.Art. 15. En ten einde alhier pertinent géneraal hóek mag ge

houden worden, zult van stonden aan alle hoeken van de kantoren 
in Indië sluiten en volgens de estimatie als voren nieuwe boeken 
doen instellen en vervolgen, van alle oude boeken de principalen, 
mits aldaar houdende pertinente volkomen dubbelden, herwaarts over
zenden, en daarna copij uit de copij, opdat of d’een achter bleef 
d’andere t* hand komen mag.

Wat in acht te ne
men bij het retour 

naar
Art. 16. ’T welk gedaan zijnde, zult van den beginne aan orde 

stellen, dat alle schepen naar ’t Vaderland met dc koopmansrck., vol- patriaChepen 
gens de instructie daarvan gemaakt, keepende, wel en behoorlijk 
worden geladen, zonder dat er aan ’t wel stouwen, bekwaam laden 
en wel bewaren van dc respectieve koopmansrek. iets komt te ont
breken , met expresse ordre, dat dc schippers, van alles daar zij 
iets innemen, perfecte cognossementen van ’t zelve zullen teekenen, 
inhoudende dezelve cognossementen pertinente verklaring van de 
quanliteit en qnalilcifc van dezelve goederen. En zullen dezelve 
schippers wcf letten en toezien geen blinde cognossementen; te teeke
nen , maar verdacht zijn op den ontvang van de wigt present te we
zen en daarop wel toe to zien, want dc schippers den ontvang cn de tee- 
kening van dezelve cognossementen hier te lande zullen moeten 
verantwoorden, en ’tzelve voldoen j en dat degene , die zulk er
gens laat, daarbij of nevens, zonder verzuim of uitstel, zullen ge
ven perfecte rekeningen, wat hetzelve in Indië;gekost, en *6or: welke 
som ’t zelve in de overzendeude cargasoenen afgeschrevcn wordt, 
welke eedullen of cargasoenccelen bij den eerst-inladende ahn den 
tweeden, en zoo vervolgens, zoo het schip op meer plaatsen laadt, 
voortgezonden zullen worden, mits elk van ’t zijne ook een gesloten 
frn geteekende aan de Comp. zal zenden, en zoo voorts tot de laatst 
volladene, met Zulken verstande, dat ter laatste volladingplaatse 
bij den opkoopende aldaar eene generale carga of reken, irige- 
*te!d zal worden van de ganschc lading van zelve schip., met speci
ficatie in ’l lange en breede enz., inhoudende eene totale som, ° *
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waarvoor de lading van ’t zelve op de generale Indische hoeken 
afgeschreven en aldaar debiteur in dezelve hoeken gesteld .wordt; al
toos copij daarvan'met de volgende schepen overzendende , ten einde 
alle óverkomende schepen hier terstond in credito Yan de Indische, in 
debito van de generale hoeken gesteld mogen worden; om al ’t 
welk te effectueren alle vlijt en naarstigheid moet aangewend worden, 
en geenszins iets nagelaten van ’t geen in ’t houdc-n van de hoe
ken en ’t overzenden van de cargasoenceelen geordonneerd is ; 
want aan zulk iets ontbrekende kunnen de generale Indische hoe
ken alhier ‘in geen form gebragt en in orde vervolgd worden, 
zulks als voren daarop serieuseiijk gelet dient te worden.

:
i
i: ) :;

*! I;i
!; j

h. .m1 «\ rf i ;■
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ïÊ ii : i
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I! aen Tan de* hier big" U7-] Van do schépen daar te lande tot den handel blij ven
tende schepen en de varen, en van de scheepsbehoeflen daar te lande tot UE. aan- 
icUeepsbehoeften. ■

komst gevonden wordende, zult gij Uns een slaat of memorie apart 
overzenden, met advijs wat gij te veel of te weinig zijt.hebbende, 
om Ons in ’t toekomende te reguleren.fim partiTuUeren handT a^z0° tot no8 ,0e £>roole disorder bij de opperkoop-

en last tot visitatie lieden, onderkooplieden, schippers, officieren, adsistenlen en alle an
der schepen.I? dere personen, in dienst van de Comp. zijnde, is gebruikt, van veel 

de beste en fijnste porseleinen, lakwerken en andere rariteiten in In- 
dië, voor hun eigen rekening op te köopen, contrarie den artikelbrief in 
uitgaan bezworen, ja eenigen zich zoo verre vergeten hebben van 
cargasoentjcs voor zich particulier aldaar in ’t land aan gesteenten 
en andere kostelijkheid aldaar te verhandelen, in schepen hunne kisten 
en koffers daarmede vervullende, tot groole schade van de Comp., zoo 
wordt UE. expresselijk geordonneerd al zulken particulieren handel 
en opkooping van waren te verbieden, verhinderen en beletten, de 
overtreders in ’t zelve stuk aldaar dadelijk- ten exempel van ande
ren daarvan straffende, met confiscatie van dezelve waren, en pri- 
valic van hunne verder te verdienen maandgelden of anderzins, zulks 
gij uit de merite van de zaak en naar gelegenheid van den tijd 
en personen, ten dienste van de Comp., zult, vinden te behooren; 
stellende goede orde, dat de schepen, vóór ’t afzeilen, door UE. ge
committeerden gevisiteerd worden, of ze behoorlijk geladen, met geene 
onbehoorlijke pakken, kisten of potten enz. in ’t particulier bezwaard 

, zijn, alsmede of ze, volgens voorgaande ordonnantiën, overgegeven 
en aan land in Indië gelaten hebben ’t geen zij van touwwerk, 
ankers, ammunitie of andere scheepsbehoeflen te veel mogten hebben; 

gelijken informeren, of de schepen suffisant en bekwaam zijn 
herwaarts te keeren, of ze van genoegzame victualie, bekwaam

i :y 1 ;
: .1 n

m iés?; : IfS| 'Hl
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volk, tot de overkomst noodig, Wel voorzien zijn, zulks datgeen sche
pen uit Indië herwaarts zullen komen zonder. mede te brengen: acte 
in forrna , dat de 'behoorlijke, visitatie als voren .tot hare, ontlasting ge-, 
daan is. Iik'V i 'I f,' sib •

■

Vervolg nopens de 
visitatie.Art. 19. Gelijke visitatie en onderzoek moet gedaan worden over £ialle schepen, die in Indië van de.eene plaats;op de andere in.dienst 

van de Gomp. over en weder gezonden worden.;
t

•y! r :!0 > !;.]
: • •■■■; ■■:••• h « o ftivw'js ’h ■ mg* h •inarfnwfo

■ Art. 20. Wat aangaat den handel daar jn ’t land van de .eene, 
plaats op de andere, ai ’tzelve staat ter dispositie en directie van HE., 
waarin gij zult handelen met groote opmerkingen, zulks gij ten mees
ten dienste van. de Comp. zult vinden te behooren; want,Wij van bier, 
om diverse veranderlijkheid van de occurenliën, geene vaste ordre kun-, 
nen of behooren te geven, maar zult weten, dat in zulke met alle 
dexterileit uit le voeren den Lande dienst, de Comp. profijt,' en .Uwer 
eere op ’t hoogste gelegen is.

;; •;

Van den handel in 
Indië van haven tot 
haven.

!

1=

i;

i

j
! Vv

Art. 21. Belangende alle goede correspondenliën met de.koningen r es ponden ^ ë 'met 
van Indië te houden, daarop kunnen Wij-U geen particuliere vaste in- dekoningeninlndië. 
struclie geven, maar in ’t generaal zeggen, dat aan ’t zelve een goed 
deel van de conservatie van den Indischen handel voor Ons en Onze 
nakomelingen gelegen is; zulks gij U dienshalve zeer wijselijk , voor- 
zigl.iglijk en gansch discretelijk moet gedragen, wel overleggende, wie . 
om haar profijt of uit haar eigen belang Uwe vrienden of vijanden 
behoeven of behooren le zijn,. en op dat stuk cn die overlegging Uwe 
considcratiën in materie van state gegrond hebbende, daarnaar alle 
alliantiën en verbonden, zoo op.’t stuk van materie van state, als 
van profijten trafiqüe met dezelve makende of met de alreeds ge
maakte onderhoudende, ten ’ einde Onzen voet in Indië vast-, Onze 
vriendschappen en de trafiqüe lot Godcs qcrc, der Landen welvaart, 
en der Comp. profijt bevorderd en gedreven mag worden.

Art. 22. Doch om U in ’t particulier zoo veel van Onze inzigten Van den handel raft
en goede meeningen mede te doelen, tot versterking van. JJw oordeel, de Molukkos,
tot bevordering van der Landen en Ons algemeen welvaren, in ’t op
bouwen en continueren van de Oost-Indischc trafiqüe, als mogelijk 
is, zoo. weet, dat Wij oordeelen, dat voor alle zaken, als ’t mogelijk, 
*0rg gedragen moet worden, dat de handel van de Molukkos en de 
Moluksche Eilanden, Amhoina en Banda daaronder begrepen, 

* eencnmaal kunne blijven en vast gemaakt worden aan de Yereenigde 
^01üP'>, zulks geene andere natiën, van do wereld daarvan iets in
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i handen vallc als Ons, of dongeen die Ons goeddunkt; om H welk 
tc bekomen, alle Onze vaste plaatsen wel bezet, bewaard en gesterkt ge
houden moeten worden In zoo ver nog iets ontbreekt, ft zelve moet 
door de koningen, die aldaar gebieden, met Uw onderstand, in secreet 
beleid en, is ’t doenlijk, geeffectueerd worden, waartoe de koningen 
van Jacatra, Macasser en Toeban 1 wel de bekwaamste mogten zijn; 
doch zult dat stuk wel hij U zei ven overleggen en pondereren, eer 
gij Uwe ordrc en raad daartoe geeft, altoos Uw eigen stand jn ’t 
openbaar daartoe, of Uwen of Onzen naam niet verleenende, zonder andere 
orders of veranderingen van den geheelen staat van Indiën, dien Wij hou
den in vredige treves met den Portugees of Spanjaard te zullen slaan *; 
zoo zulks anders uitvalt moet gij U reguleren naar den tijd en behel
pen met de middelen, die Yoor banden zijn, tot tijd en wijle tot Wij 
op alles nader orde stellen.

I;-i
1

*5
|I
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;
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Art. 23. De koning van Bantam, of die hem mits zijne jeugd 
gouverneren, tracteren Ons niet naar merite, maar maken }t grot 
met hare nieuwe tollen en imposiliën.- Voornamelijk moeten ze op de 
Holuksche en andere onze Inlandsche varende schepen niet gedoogd ot 
geleden worden, want zijn niet alleen schadelijk maar ook schandelijk, 
tot kleinachting van Onze natie, }t welk bij alle andere koningen een 
kwade consequentie zoude mogen causeren, en Ons tot schade, 
schande en groot nadeel wezen. Echter moet men baar voor Onze in
nerlijk beste en eerste vijanden houden, waartegen zoo veel met con- 
trapractijkcn en secrete intelligentie gearbeid moet worden, als moge
lijk is, zonder nogtans den uiterlijken vrede ofte vriendschap geenszins te 
breken of te altereren, maar de Javanen haren koning en die van 
zqne landen in goede devotie houdende. Doch is, Onzes oordeels, ganscli 
raadzaam met den Koning van Jacatra in nadere communicatie en 
alliantie te treden, te weten: van hera te begeeren eene gelegen plaats, 
om tot Ons contentement een fort, dienende lot een rendez-vous van 
de gansche Indische navigatie'en van Onze schepen, aldaar te bouwen,

lloedanig den ko
ning van Bantam 
tracteren, en aan
beveling om een ren- 
dez-vout te Jacatra 
te vestigen.ll: II

«3
ï? '

:

I
&

■

I

*■ Toeban in de Residentie Remïïang was eertijds eene der bclangrijks'e 
plaatsen Tan Java, en schijnt een vorstendom geweest te zg n, waar veel pracht 
en rijkdom werden ten loon gespreid. De Kcderlanders waren er in 1596 ver
raderlijk bejegend geworden, doch daarentegen in 1699 door den Koning 
bij uitstek vriendschappelijk ontvangen. Valenten, d1 IV, bladz. 76, 76, 77. 
ff. G. Vak Kampe# , Gesehiedenit der Nederlander* buiten Envopa, I Dl 
bladz. 81, 82.

. * Tweo jaren te voren (1609) was namelijk, onder Franscbe en Engelsehe 
bemiddeling, door de onzen het twaalfjarig bestand met Spanje gesloten, 
hetwelk de Spanjaarden echter, kort na dc komst van Both in Indië, wei
gerden gestand te doen. Zie ook art. 60 van de Instructie van 1617,

• I

I

'
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houden en in alle gelegenheid te blijven bezetten, vrij van alle tollen, 
«chat en scheringe van denzelven honing, voor zoo veel Onze schepen 
aangaat; hem loestaande zulke redelijke tollen op de schepen van China 
en andere Indiaansche natiën te stellen, als gij naar reden en billijkheid 
met hem zult kunnen accorderen; stipulerende, dat hij een groot deel 
van zijne onderzaten zoude leenen, om dezelve plaats sterk en be
kwaam te maken; item dat gij en d’Uwcn in dezelve alle gebied, 
magt en aulhoritcit zoudt ■ hebben zonder zijn bekreun; item dat een 
goed deel van zijne onderzaten rondsom en omtrent Uw fort en 
plaats zoude moeten komen wonen, tot commoditeit van Uw onderhoud, 
en met welke discretelijk, tot aanlokking ’t Onswaarts, omgegaan dient 
te worden; en dat hebbende, zoude met der tijd eene bekwame stad en 
plaats van handeling, en trafique gebouwd en aangezet kunnen wor
den, tot groot profijt van den koning en verzekering van Onze In
dische navigatie. Doch dit stuk moet voorzigfig en digter beleid worden,* 
waartoe men haai- alle vriendschap moet blijven bewijzen, en altoos 
in allen gevalle een schip peper ’s jaars daar komen koopen, laden 
en de oude lollen naar gewoonte betalen. 1

Alliantie en vriend
schap onderhouden

te land van Masulipatnam,- die van Arracan, Stam &c., met alle Djohor, Ban- 
dezelve moet men onderhouden en maken alliantie, vriendschap en 
trafique, en overal kantoren en commiesen leggen, als men uit goede 
redenen en vaste conjuncturen kan oordcelen der Comp. zulks diens
tig en profijtelijk zal wezen.

Art. 24. Wat belangt den koning van Djohor, jPata?ii, ’tvas-

Yanden handel van 
China.Art. 25. De handel van China van do fijne witte zijde en al

lerlei rariteiten moet, volgens de memorie op ’t stuk van de herwaarts 
komende waren gesteld, in alle manier naar vermogen bevorderd 
worden, ’t zij dat men directelijk in China komt te handelen, of 
anderzins; ja, in alle gevallen daarna trachten, dat de Chinezen U 
alle soorten van Chinesche waren toevoeren.

f
Van den handel van 

diamanten, lijnwa-
^8 gevonden, en die van de lijnwaden, indigo en andere waren den» iadigo «aar.

l*r.f

Art. 20. Gelijk ook de rijke handel van de diamanten met ken*

1 De Gouvcrneur-Gcneraal Both heeft op den 28sten Januarij 16U dit ge
deelte van zijnen lastbrief uitgevoerd, door met den koning \nn Jacatra 
®€a verbond te sluiten, waarbij die vorst aan de Hollanders een stuk gronds, 

oosten van dc rivier Tangcrang gedegen, heeft verkocht, om daarop 
,ea* loge of factorij te bouwen, welke de eerste oorsprong is der naderhand 
*°° beroemde vestiging te Batavia, en bij welk traktaat bovendien eenigé 
^deljvooi-dgeign aan de onzen zyn toegeslaan. A).
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van *t vaste land, van Arracan, Bengalen, lUasulipatnam en an
dere plaatsen met vlijt en naarstigheid bevorderd moet worden, in voe-. 
ge dat alle schepen van nu voortaan niet allemaal met overvloed van 
specerijen, maar'ook van allerlei kostelijke waren, naar lpid van de 
voorverhaalde memorie, herwaarts gezonden mogen worden.i

e ■: ■ i
Aanbeveling om al

le waren te verzen
den naar Ja ca tra of 
andere dienstige 
plaatsen.

Art. 27.: En alzoo bij experientie bevonden wordt, dat de sche
pen, schcepSgereedschappcn, victualie en. [allerlei behoeften, door. de 
langdurigheid van de reis komen te verergeren- en corromperen, 
dat dezélve niet alleen zeer periculeus, maar ook gansch onbekwaam 
om over te komen bevonden worden, waaruit spruiten allerlei ziekten 
en ongemak onder 5t varend ,volk, tot grooten ondienst en schade van 
de Gomp. j zoo zal van nu voortaan bij den Gouverneur-Generaal ge
tracht worden, : om alle waren te verzamelen te. , Jacatra, of ter 
zulke plaats, als gij 5t, best raadzaam vinden zult, om alzoo alle 
schepen (zoo veel mogelijk is) kort af te laden , en naar ’t Vader
land te doen koeren, zulks ten meesten dienste en minste kosten van de 
Comp. eenigzins geschieden kan.

alle*mogelyk?m?d- ArL' 28.. Item alzoo de Portugezen ongetwijfeld zullen trachten ..‘om
delen te weren. Onze natie.overal odieus te maken, en Onzen handel zoekep te beder

ven, zoo veel hun mogelijk wezen zal, men dezelye met alle. mogelij^ 
ke middelen moet, zoeken; te weren en alle vlijt aanwenden, ten ein
de de. Comp. pn die van Onze natie, in trahque, vriendschap en allian
tie mogen wassen ende'toenemen, zoo veel mogelijk wezen zal.

I!

i

!

Hoedanig te ban
delen met de porlu-
fen^die^ns^eweld VVij hopen neen, dat, ze U, Uwe onderzaten of gealliccrr
aandocn. ° den eenige schade of openbaar geweld. aandeden, tegen liet Iractaat 

en de, interpretatie van de Hoeren Sta ten-Generaal en de resolutie in 
de laatste vergadering.van de. .Zeventienen daarop genomen, waarvan 
copij hiernevens gaat, zult al. ’t zelve terstond weren ,en, tegenstaan, 
als gij naar Goddelijke en menschelijke reglenin Uwen rade den lande 

. dienstig en der . Comp. oorhaarlijk vinden zult,- gedenkende Onzer na- 
tie’s eere en. reputatie te behouden, vermeerderen en uit te breiden 
met alle eerlijke en geoorloofde middelen.

Art. 29. En zoo de Portugezen of, Spanjaarden zich zoo verre

!

Ü

• o b i:f,T- :
-*.J> OJst:I

i
v ermfur^ Gene raat en Art. Gouverneur-Generaal en zijn Raad zal magt en au-
dlena^en hebben, om alle en icgelijke personen, in dienst van de Comp.
ken. Sn Indië zijnde, te gebruiken, zenden en te verzenden op alle plaatr

«en, in alle commissicn, zulks zij ten meesten dienste van de Comp. 
goed en raadzaam vinden zullen. .1.
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I• Act. 31. Item alle onbekwame particuliere Gouverneur*, Opper- Ttem om alle on-
A . _ bekwamen af te zet-

loópliedcn, Kapiteins, Olhcieren, ochippers, Onderkoop- of andere ten enz. en door an-
Krijgslieden, in welken dienst die ook mogen zijn, af te zetten, casseren deren te 'ervanKen*
en deporteren, :alsmede alle zulke andere in plaats stellen, als zij ten
dienste .van de Comp.; nuttigst en oorbaarst vinden zullen. .

:=
i

Item over de uit 
het Vaderland in In-: Art. 32. De . Gouverneur - Generaal. en zijn Raad of hunne Gecom

mitteerdenzullenhebben volle magt en authorileit, om alle schepen uit dïë aankomende of
u . , 4 van lner' derwaarts

liet. Vaderland komende, alsmede diegene, die in Indië-ten dienste vertrekkende sche
pen.van de. Comp:,blijven varen, te doen zeilen, lading innemen, verzeilen 

en aanzeilen op al zulke plaatsen,: als ten dienste van de Comp: raad
zaam vinden.zullen, en dezelve,naar ’t Vaderland depecheren van 
zulke plaats en te zulker tijd, en met al zulke lading, als zij raad
zaam vinden zullen, zonder tegenzeggen van iemand, ook onder de 
herwaarts: komende schepen, 't zij dat zij alleen of in comp: zullen 
zeilen, volgens zijn hevel zulke kommandeurs of presidenten over de
zelve, stellen, als zij te rade zullen vinden, 
j* -.:'::! OJ OL« ri:i

Art*: 33. Item al zoo de Gouverneur-Generaal, vóór zijn. vertrek,

&
. •: J : .n

van de 
én Raad

Beëediging 
leden van dé

hier te lande óp de. principaalste hoofdpunten dezer Onzer instructie van Indië.
is.beëcdigd* zoo zullen,alle raadspersonen van dezen Raad van IndiÖ 
gebonden wezen gelijken, eed van woofd tot woord, waarvan copij 
hierneyens :gaat,r te doen, voor en al eer zij in den voors. raad 
geadmitteerd zullen ■ worden. u'i'.i". v.

r ! j i; V;i;v!>•!. rb .onSnci'f : <J nr.. ;
j' ,/Art.. 34./’ Item alzoo ;de experientie Ons leert, dat de schepen,, uït Over de terugzen

ding -van schepen
dezó. landen komende in Indic, om te gaan naar de Moluksche ei- naar Vaderland, 
landen van iJRaiid# cn Amhoina^ een gansch ■ jaar met dezelve door- 
brppgcn; ,iwaavdp.or:.» de schepen, veel. verergeren en -verzwakken, 
in voege dat dezelve met de kostelijkste Moluksche .waren geladen 
groot perikel loopen om de kaap te doubleren en behouden naar 
,t-Vaderland to ,;kcerenj' .gelijk de . schepen naar1 China'gaande, mede ,r 
doen,-’V/welk1 gan&ch periculeus en tot groote kosten en lasten van de 
Comp. geschiedende, is, zpo wordt van. nu voortaan goed gevonden in ' 
de .dispositie./van. den Gouverneür-Gencraal en zijnen Raad te . stel
len,. oip j altoosti een, / twee of. meer. van de grootste en bekwaamste 
schepen,topx[,herwaarts .over-te :komen in Indië. te houden, en dezelve 
te gebruiken; .om,[ alle/Moluksche , specerijen, en wat daar te bekor 
“len is, - te brengen, ter plaatse daar. gijlieden Uwe residentie meent 
te nempn; eni daar gijlieden oordeelt zulks bekwaam te wezen, om 

de- eerstkomende schepen.; weder terstond, om dezelve, korte 
reizen > «Joep hebben,., naar het ; Vaderland over te schepen, zulks

3

-
=
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dat dé Moluksvaarders j die in Indië versleten zijn-, terstond üilge- 
roeid zouden worden, zonder weder herwaarts over te komen; op het 
verzorgen van welke schepen, als op ’t veranderen van }t volk daarop 
varende, wel en behoorlijk gelet dient te worden, ,welk gcscliie- 

zoude de Comp. van veel kosten : ontlast én . van vele

-tin ^.'i: ft';-

j!

dende,
perikelen en lange reizen ontslaan en bevrijd worden. En zal daaruit 

* T volgen, dat na deze Uwe tegenwoordige vloot, in ’t toekomende 
* jaar, een klein getal van groote schepen, om terstondi wederom 

te komen, naar Indië zal gezonden worden, en zult dezelve vin-

!; •« *
:.

?! 
til l iv'i overij

. den te JSantam, Dj o hor en Patani, zulks alzoo elk schip met 
diverse soorten van rijke ladingen herwaarts zal mogen komen, om 
’i welk. bekwamelijk te effectueren gij alle vlijt en ijver aanwenden

k\ 1
!

i

£! I iüoet.

W I'
t; ' |

Art. 35. Men moet ook geen gissing maken, om na dezen 
eènige schepen, uit het Vaderland komende, naar China te zenden, met 
meening om, aldaar geladen hebbende, weder met dezelve lading 
naar ’t Vaderland te keeren, alzoo ’t zelve de schepen mede te lastig, 
de Comp.;:Ie. kostelijk en te periculeus is vallende; maar indien gijl. 
raadzaam vindt, na goede informatie, eenig schip of schepen naar 
China te- zenden, zult daartoe gebruiken van dc bekwaamste sche- 
pep-of: groote jagten, die in Indië te blijven geordonneerd zijn, ge
merkt, de .schepen niet zoo heel groot dienen,, om zijde en andere 
kostelijke zijdewaren te laden; altoos gedenkende met bekwaam, kloek 
volk wel te voorzien en dezelve ordonneren te gaan ter plaatse, daar 
de; beste zijden: lakenen vallen en te bekomen zijn, ;t welk is, zo o wij 
verstaan, niet in Maoao .of Canton, maar m de provincie van Nan- 
kin; oni alb’t welk wel te effectueren gijl. U, bij de beste midde
len, van alle gelegenheid te voren wel moet voorzien van informatica 
en ondervragen, oil 
•if.nn svj jr.vji

Welke schepen naar 
China tc- zenden.'m

ï.i • :

:^s : !

:I
:y imm !m i

■j: >ST.in-'ïV oh 'triO

.V i '■ '?ai[m
Mi i*

>!•Im •o<.•>)
!;

Aanbeveling ora Art. 36. Van gfclüken U wel informerende op den profij tel ijken - 
dhn handel van san- ... „ ,dclhout op Timoren handel van ’t sandelhout, op 4tmor en ooloo vallende , ’twelJc gansen 
Soloo naarstig le 
drijven enz.

:• -
i

% Indië door kostelijk en duur gehouden wordt, welken handel van san
delhout Wij U ;niet alleenlijk simpel aan en wijzen, maar bevelen U 
wel expressclijk, dat gijl.>op 3t zelve stok zulke orde wilt stellen, 
dat Wij -met den eersten bevinden, dat door U gehandeld' wordt; of 
«nderzins .zullen Wij van U eischende met de eerste brieven verwachten 
te verslaan, om welke redenen zulks uitgesteld en nagelaten wordt; 
want, Onzes oordeels, is daar goede, groote, merkelijke profijten aan le 
doen zijn, gelijk doorgaans aan alle de Indische handeling,- van die 
plaats op djander gedreven wordende, groote profijten te doen zijn. Op

:■

H
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al: welk gijl. 'naarstig en voorzigtig hebt te letten, ten einde niet 
veronachtzaamd worde daar profijt1 aan te doen is. « >!>

Art. 37. En gemerkt die van Suratte een wreed, goddeloos, 
ongehoord middel aangewend hebben in ’t ombrengen van den persoon 
van Onzen :v . . kloekmoedïgén dienaar David vah Deiow-
seiv, als bij deszelfs brieven te zien en te merken is, zult pogen bij 
alle mogèlijke wegen zoo veel schepen, goederen en personen van 
Suratte onder Uw geweld te krijgen, als immer maar mogelijk wezen 
zal en zonder alteratie van Onze gunstige koningen en volken van 
Indië geschieden kan, dezelve hebbende, zult die van Suratte haar da
gelijks voor o’ogen stellen, satisfactie van deszelfs dood en vergoeding' 
van de door de Comp. geleden schaden verzoeken, en bij weigering 
of uitstel U zelven bij represaille regten en voldoen, ter tijd en wij
le zij U naar regt en reden contentement doen.

Suratte.

Art. 38. En alzoo het niet genoeg is, van een zeer kloek, wijs, goed Hoe te handelen bij
aflijvigheid van Pie- 
ter Bom.en voorzigtig Gouverneur voorzien te wezen, ten zij dat ten aanzien 

van ’t sterfelijke uit onzer algemeene ligchamen ook gelet en orde ge
stelid worde, zoo veel mogelijk is, in cas van afsterven binnen tijd^ 
’t zij in’t gaan of ginder wezen van Pieter Botii, Onzen eersten tegen- 
woordigen Gouverneur - Generaal, zoo wordt om daarin zoo veel 
te voorzien als mogelijk is, goedgevonden en geordonneerd, dat in- 
dien, ’t welk God verhoede, dat de voors. Pieter Bom, op de heen-, 
reize kwam te overlijden, dat alsdan bij de hreede raadspersonen 
bij elkander daartoe vergaderd, uit de kooplieden, in den breeden 
raad zijnde, een persoon of President verkozen zal worden, onder 
wiens beleid of presidentschap de vloot zich hij elkander zal hou
den , onder de regeringe van den voors. President en Raden, tot tijd 
en wijle de vloot in Indië te Bantam wel gearriveerd zal zijn.

ArL 39. En zal alsdan, onder ’t beleid van den voorschr. Pre
sident geopend worden de eerste brief van successie, waarin gevonr 
den zal worden' verklaard en genomineerd te wezen de Gouverneur- 
Generaal, die in plaats van den overleden Pieter Bom met gelijke 
commissie, magt en authoriteit erkend, geobediëerd en aangenomen 
zal worden. En indien hij ter plaatse vRn de opening niét present 

is, zoo zal de voorschr. President hem op ’t spoedigste zijne com
missie, daarvan duhbeld nevens dc eerste opene missive gaat, in allen 
*Pocd toeschikken, zonder verzuim, ten einde hij alsdan terstond 

gouvernement aanneme en zal doen als een goed, kloek, • ervaren 
Gouverneur tpeslaat, en na den eisch van de zaken noodig is gedaan

Vervolg.
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te worden ; blijvende de voors. President middellertijd als hoofd over 
den Raad van Indië, tot tijd dat dej ,Gouverneur-Generaal in ’tGou- 

' vernement getreden zal zijn.
- a

Art. 40. De, tweede genomineerde Gouverneur 'aflijvig i,of na ’t, 
Vaderland verzeild, zalmen openen de tweede missive, in dewelke de. 
derde Gouverneur verklaard ende genomineerd- z,al staan,;met dewelke, 
in manier als, voren, gehandeld zal worden, zonder, uitstel,;;en zal de 
zelve , derde Gouverneur ontvangen en erkend worden., als de eer
ste als voren,, mits dat men middellertijd en wijle’ .uit de presente 
Raden een president, zal verkiezen, die de zaken zal besliepen tot tijd 
en wijle de nieuwe Gouverneur ’t Gouvernement in handen hebben zal..

' .j VV» ?.
Vervolg.

Art. 41.’ Ingeval ‘ dezelve derde Gouverneur ihëde aflijvig of uit 
Indië vertrokken’ ware, zoo zullen de raadspersonen hij elkander 
zijnde vergaderen en zich vindende minder als vijf personen, zullen 
uit de bekwaamste van de resterende personen daar, ter plaatse van 

: ’t overlijden, in dienst van de Comp. zijnde, ’t getal vervullen lot vijf
? personen toe, en zullen dezelve vijf personen, alvorens den naam Godes 

óver Zoo gëwigligé zaken aangeroepen hebbende, eèd doen in handen 
van dén' oudsten van henlieden, bij'besloten billet, dadelijk te schrij
ven en staanden vóéts, zonder voorgaande communicatie met wien dat 
het zoude mógen wezen, over te leveren, en te nomineren, elk 
een persoon, die als Gouvcmeur-Gencraal' zoude mogen dienen, tot 
tijd en wijle toé anders uit het Vaderland geordonneerd zoudé mo
gen wórden. En zal degene, die bij de meeste stemmen gekozen 
zal wezen, hebben alle magt en aulhorileit als een van de voorgaande 
gehad heeft of gehad zoude mogen hebben, welke verkiezing geschie
den zal uit alle personen in gansch Indië in dienst van de Comp. zijnde, 
mits inlërim eenen president verkiezende ten fine als Voren, wel ver
staande, dat het traCICmcnt of gage van de twee successieve of na-

Vervolg.

;

1

3

!l

j
gekozen Gouverneurs zal slaan aan de verklaring en discretie van de 
Bewindhebberen hier Ie Lande, die daar ook rcg'ard zullen nemen, 
als de merite'van de respect, personen vereischcn zal.

:v’i •: \v/ *. , : : , .• *■:;*’/!"'? ovtn<■;/ b \ •• -.1
Art. 42,;, Voorts, in--’t generaal, de opbomving van. Godes. kerk, 

de eer van Onze natie, den dienst van den lande en ’t .profijt van <de 
Comp. recommanderende, willen Wij deze llwe instructie eindigen, 
biddende den Almogende tot uitvoeringe van, dezelve te vcrlcenen, wat 
noodig js. ; .
b .-Aldus gegeven iii Amsterdam dezen 14 November. * Aiïrio 1609i In 
de Vergaderinge van de Gecommitteerden van de Oost-Indjsche Comp., 
Uwe vrienden.

i’

bcfjqc'.'.j in

Besluit.

.. i 1 • mrvrr-.b < ‘ :af* M
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EED VOOR DEN GOUVERNEUR -'GENERAAL, r / ï 3 :/
.. ........................................ ft; rr »;r;o?-ï .... f_______  ... ......
Dat hij met alle getrouwheid en .naarstigheid de affairen. en zaken 

van de Generale Oost-Indische Comp. zal dirigeren en leiden, zoo wel 
in ’t stuk van negotie, , als regering j dat'hij voor zich zelven of voor 
andere particulieren geene de .allerminste, negotief(direclelijk ;of indi- 
rectelijk zal doen of laten doen;' geene ,porseleinen, of eenige ;andere 
goederen voor zich zelven of. andere, particulieren uit-Indië zenden, ook 
’t zelve naar zijn uiterst vermogen aan alle personen, die; in dienstzijn, 
weren en verhinderen zal; dat hij in ’t nomineren en stellen van raads
personen, zoo in Rade van Indië,.i;als in. alle andere staten en officiën,. 
zal verkiezen de vroomstegetrouwstc :en. ervarenste, zonder gunst of 
door eenige consideratie van vriendschap, maagschap of vijandschap 
anders te doen; dat hij_ de raadspersonen of andere, eenigen staat of 
officie’hekleedende, en zich in hunnen dienst onvroom, ongetrouw of tot 
ondienst van de Comp. comporterende,~ óf die voor zicli zelvën of 
particulieren eenigen handel doen, met allen ernst zal helpen weren 
en deporteren, en doen straffen naar inlioud der instructiei ■1

Dat hij met zijnen Raad residentie nemen zal in zulke stad', of 
plaatse in India,, die hij voor de Comp. fdeallerdierisligste en profij- 
telijkstc zal achten, zonder in dezen anders.'te doen om pleizier, gemak/ 
of eenige andere consideratie; dat hij bij missive van*de. Bewindheb
bers; bij zes of meer derzelve onderteekend, uit Ihdië gerevoceerd zijn
de, en ’t zelve ad vijs ontvangen hebbende, inet de eerste herwaarts 
komende schepen naar Holland of Zeeland zal komen, i ibis

o.v3:j

.:

!
i

s
:

HT r*

NOTA. Die in den Raad van Indië geadmitteerd- 
worden, zullen gehouden zijn te doen 
den voorverhaalden eed en daar bene
vens ’t volgende artikel mede moeten be- 
zweeren: ;

c

s ri
i rv ijf.i i i m

j Dat zij, in de verkiezingc van een Gouverneur-Generaal in des overle
denen of vertrokkenen plaats , zullen achtervolgen de instructie daarop 
gemaakt, en op het allerhoogste letten op den vreomsten, getrouwsten 
en ervarensten' persoon, inzónderheid -wezende van de gereformeerde 
religie.

F

(!
. ir.'-ï’.'imu.'-vifMi: ti u-t ’iiir iiï } n o

Gedaan en gearresteerd ter vergadering van de Hoog.Mogende Hee- 
ren Stalen-Generaal der Vcreonigde Nederlanden, op den 27e0 dag 
der maand van November, 1609. . -*1 •]

ra sier,hl>/ o n • ).;
:
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5. 22 IRSTRUCTIX VOOR J IET KR BOTH, ERE.!;i: : De Stater-Gereraai der Fereenigde Nederlanden gezien hebbende 

deze Instructie, goedgevonden en gearresteerd in de vergadering van 
de Gecommitteerden van de Oost-Indische Comp. in de voorz. Ver- 
eenigde Nederlanden, den I4den dezes, voor Pieter Botïï, Gouvernenr- 

• Generaal, en die van den Raad van India, over allé forten, plaatsen, 
kantoren , . personen en negotie van de voorz. Vereenigde Oost-Indï- 
sche Comp., hebben haar HH. DE.MM. dezelve instructie in alle hare 
punten geapprobeerd en geratificeerd ,• approberen en ratificeren de
zelve mits dezen, ordonnerende ovcrzulks den voorz. Gouvemeur- 
Generaal, mitsgaders de voorz. Raden, en voorts alle en een iegelijk 
andere meer, dien de voors. instructie eenigzins zal mogen aan
gaan, zich daarnaar té reguleren, zonder dies te zijn in gebreke, op 
de poene daarin begrepen. / j

Gedaan ter vergadering van de Hoog Mog. Heeren Staten-Generaal, 
in ’s Gravenkage, den 27sten dag van de maand November 1609.

!

IE
; !■

Ü

i ii ii i

f< :
i

De Stater-Gxrxraal der Fereenigde Nederlanden hebben geau- 
thoriscerd en authoriseren mits dezen Pieter Botïï, Gouverncur- 
Gcneraal over alle forten, plaatsen, kantoren, personen en negotie 
van de Vereenigde Oost-dndische Comp. in de voorz. Vereenigde 
Nederlanden, om van de Raden en den Raad van Indië, in Indic, 
af te nemen den eed van getrouwheid aan de Hoog Gemelde IIceEen 
Staten-Generaal en aan de voorz. Oost-Indische Comp., en dat dezelve 
zich znllen reguleren achtenrolgcns hunlieder instructie in zulken 
form en manier, gelijk dezelve instructie en eed op heden in HU. 
RU. MM. vergadering is gearresteerd.

Gedaan ut ante.

ÉS ‘

3 :
:

:k

v-i • :: ;m
i:

i «I
es; ! :m
r.W !! i

i ii . /:
De Stater-Gereraai enz. hebben geanlhoriseerd en authoriseren 

mits dezen de Raden in den Raad van Indic, in Indië, of het ge
beurde dat Pieter Botïï, Gouvemcur-Gencraal over alle forten, plaat
sen, kantoren en negotie van do Vereenigde Nederlanden, kwam te 
overleden (dat God behoeden wil), om den nieuwen Gouverncur-Gene- 
raal, die in deszelfs Pieter Botïï plaatse zal worden gekozen, ge
steld en gecommitteerd, af te nemen den eed van getrouwheid 
aan de Hoog Ed. Mog. Heeren Staten-Generaal en de voorz. Oost- 
Indische Comp. en dat hij zich zal reguleren achtervolgens zijne 
instructie in zulken form en manier, gelijk dezelve instructie en 
de eed op heden in HII. HH. MÜL vergadering is gearresteerd.

Gedaan nt ante etc.

'i
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ORDONNANCIE EN INSTRUCTIE voor den Gouverneur-Generaal en 
de Raden van Indië, van den 22,tca Augustus 1617.

i:
;:
Li

ln den eersten: Alzoo men bevindt, dat tot verlioeding van alle Een Gouverneur-Ge- 
disorder en confusicn ten hoogste noodig is, dat er altijd een Gouver- noodzakelijk. 
neor-Generaax zij in de Oost-Indiën, die het hoogste gebied en opper
ste gezag mag hebben over alle forten, kantoren, plaatsen, schepen, 
officieren en dienaren, aldaar in dienst of onder het gebied van D.E.
Compagnie wezende, zoo zullen altijd, bij aflijvigheid van den Gouver- 
ncur-Gcneraal, de Raden van Indië, alvorens den naam Godes over 
cene zoo gewigtigc zake aangeroepen en den eed in handen van den 
eersten Raad, dit punt aangaande, vernieuwd hebbende, bij pluraliteit

;;
;
i-I"n
i!i
!?!\ Bij aflijvigheid een 

ander te verkiezen.
!•/

van stemmen en door besloten brieven of biljetten staanden voets, zonder 
daarop met elkander of iemand anders eenige communicatie te hou
den , bij provisie en tot nader ordre van de bewindhebberen, eenen
nieuwen Gouverneur-Generaal moeten Verkiezen en hem dadelijk den Za! (le,n afle»"J gen m handen van
eed, bij den artikelbrief gepreligeerd, afnemen, daartoe zijlieden in 3e Raden.

Door meerderheid 
van stemmen en be
sloten biljetten.

zulke gevallen gcauthoriseerd zijn en geaulhoriseerd worden mits dezen,
gelijk mede de bediening Yan hetzelve ambt zoodanig nieuw verkozen
Gouverneur-Generaal bij dezen volkomenlijk wordt gelast en geauthori-

. . .... Magt en aulhori-
seerd, en hem te dien einde gegeven gelijke magt en authoriteit, als de teit van den nieuwen

Gouverneur-Gene
raal.

r

1!:voorgaande gehad heeft, tot tijd en wijle dat hij de bewindhebberen 
uit het Vaderland anders zoude mogen worden geordonneerd. Tot nader ordre.

Art. 2. Al hetwelk bij aflijvigheid van den tweeden, derden en 
verderen nieuw verkozen als Gouverneur-Generaal mede plaats zal hebben.

Art. 3. Tot welk einde, en om den Gouverneur-Generaal in alle 
zaken, generale directie, zoo van den handel, oorlog en regering, 
al* ook in het administreren van de justitie.in alle civiele en criminele 
zaken met raad en daad te adsistcren, de bewindhebberen der Veree-

4
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Het iretal der Ra- nigdo Compagnie verstaan en begeeren, altijd in Indië zullen ■vrezen 
den gefixeerd op nc negen Raden, daarvan de vier eersten bij den Gouverneur zullen wezen

vier bij denGouver- of Ier plaatse daar hij, met advijs 
neur-Gcneraal zul
len moeten wezen 
ter adsistentie;

ten zij met advijs _ .
van Raden elders tie of policie concernerende, te committeren . 
gecommitteerd wor
den.

::!

; van zijne presente Raden, dezelve 
of eenige derzelve geraden zal vinden, het zij tot den handel, lot den 
oorlog te land, tot eenig exploit te water, of op eenige zaken, de jusli-

ij
!

i i ■
■

Art. 4. En verstaan overzulks, dat de eerste Raad zal wezen eenig 
koopman, van de bekwaamste, die de Gouverneur uit de kooplieden in 
Indië zal weten te verkiezen, om tot de visitatie of reformatie van eëni- 
ge kantoren of tot eenige andere zaken, den handel concernerende, ge
bruikt en des noods afgezonden of anderszins geemploijeerd te worden.

De tweede: een kloek, bevaren zeeman, die als Yice-Admiraal van

i; Kwaliteit en be
kwaamheid van den 
eersten Raad.iil ■

Waartoe geëmploi- 
jeerd te worden.!

& Mi
& Ilem van den twee

den Raad;; s
de zee, aldaar bij den Gouverneur-Generaal en de presente Raden tot 
alle exploiten te water gecommitteerd mogt worden.

De derde: van de beste en ervarenste kapiteins en krijgs-oversfen, 
om in alle oorlogs-exploiten te land als kommandeur gezonden en bet 
opperste gebied en beleid derzelve te hebben, 

mitsgs. van den vier- . Gevierde: iemand, die best in de fpolicie en zaken van regten er-
den;

|
I.w m w r:

Sfri' Hl

alsmede van den der
den;

j

i
varen mogt wezen, om meteen ook bet Fiskaals-ambt te bedienen, en 
in alle zaken, de justitie concernerende, geemploijeerd en tot alle plaat
sen, daar zulks noodig mogt wezen, gecommitteerd en afgezonden te 
worden.

i■

ri-s* t

I II!
ï vijfden; 

zesden;
De vijfde: de Directeur-Generaal over alle kantoren van Indië.
De zesde: de Yicc-Gouverneur en Directeur over de kantoren en. 

forten in de Moluccos.
De zevende : de Vice-Gouverneur en Directeur over de forten en 

kantoren op de kust van Coromandel.
De achtste: de Vice-Gouverneur en Directeur over.de forten en kan

toren in Amboina en naast gelegen landen en kantoren aldaar; en
De negende: de Directeur en Yice-Gouvemeur over de forten en kan

toren in de eilanden van Banda-Ncira, Poulo Aij> Poulo Rhun, 
Lontoirs Rosegijn, Goenong Apij en alle andere daarbij of omtrent.

lilis- ■
\%

zevenden;5» !
achtsten;

en den negenden Raad 
van Indie.

De Generaal en Ra
den formeren een 
collegie, waarin de 
Generaal 2al presi
deren,

Art. 5. Alje welke voorschreven Raden met den Gouvcreur-Generaal

1 Bij de Patriasche Missive van 16 April 1626 werd bepaald,, dat het Iig- 
chaamder lloogc Regering zoude bestaan uit een Generaal en acht Raden, 
van welke vier steeds bij den Generaal moeten zijn. Bij een later 
schrijven van de XVII«“ van 2 Mei 1646, werd bevolen, dat nevens den 
Gouverneur-Generaal zes ordinaire Raden op de hoofdplaats tegenwoordig 
moeten zijn, en dat de Gouvernementen van Taijouang, Coromandel en JUa- 
lakka door extraordinaire Raden zullen bestuurd worden. Deze bepaling 
is by de Instructie van 1650* hemi uwd en gehandhaafd. Zie ook de aan
tekening op deze instructie..

f
;
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een collcgie zullen maken, daarin de Gouverneur President en de eerste en bij^ absentie van 
stem, en bij gelijkheid van stemmen, door absentie of ziekte van eenige dubbele stem’ heb

ben.
Raden, dubbele stem zal hebben.

Art. 6. En bij het vertrek of aflijvigheid van eenige Raden, n^'kci^van6nieulve 
zullen telkens andere uit de bekwaamste officieren en dienaren in env^ei^prsterf
Jndië bij den Gouverneur-Generaal en zijne bijwezende Raden 
verkozen en beëedigd worden, volgens het formulier van den eed, 
in den generalen artikelbrief gesteld en geprefigeerd.

Kantoren en sche-Arl. 7. De Gouverneur-Generaal zal ook met zijne presente Ra- pen yan officieren> 
den alle forten, kantoren en schepen van de Compagnie van be- collegiën enz. voor- 
hoorlijke officieren, collegiën en raden voorzien, om alle goede or
de te houden, en zoo wel in civiele als criminele zaken, onder der- 
zelver particulier gebied vallende, bij absentie van den Gouverneur Hunne magt in ab-

. . sentie van den Ge
en de Raden van Indië, die in alle plaatsen niet present kunnen wezen, neraal en Raden.
regt en justitie te administreren, daartoe zij de respectieve officieren,
collegiën en raden zullen mogen gelasten en authoriseren.

\ Authoriteit van 
Generaal en Raden

Indië magt en authoriteit hebben, gelijk hunlieden dezelve magt zaken van justi- 
, . .... . .. tie, zoo civiel als

en authoriteit wordt gegeven mits dezen, niet alleenlijk om m allo crimineel.
civiele en criminele en hals-zaken regt te doen, sententie te geven
en dezelve, zonder admissie van eenig verder appel of provocatie, ter »

.. - . u . , 1 . ’ Item omtrent su-
cxecuüc te stellen, maar ook in alle iorten, kantoren en plaatsen -baltcrne dienaren.
cn schepen te leggen, vernieuwen en veranderen, van de eene plaats 
naar de andere te zenden, van hunne ambten-en oilieiën. te depor
teren, en met of zonder gage naar huis te zenden, daar en zoo 
hunlieden gelieven en goed dunken zal, al zulke Vice-Gouverneurs,
Directeurs, Kommandeurs, Kooplieden, Kapiteins, Schippers en andere 
Officieren, als zijlieden, hij gemeen ad vijs cn de meeste stemmen

Art. 8. Zullen mede de voorschreven Gouverneur en Raden van

van dc presenten , ten dienste van de Compagnie bevinden zullen te onverminderd hun
belmoren, behoudens den gegraveerden hun beklag aan Zijne Door- nc vrijheid, om te 

lr Tr m , , " _ , mogen klagen aan de
luchtige Hoogheid en Hunne H. iflogcndcn, de Hoeren Staten-Generaal, Soiivereinèn.
in conformiteit van het octrooi der Compagnie, hij Hunne H. Mogen-
deu vergund1.

1 By art. 35 van liet octrooi van 20 Maart 1602 was aan de Comp. mede 
de bevoegdheid verleend, om de Gouverneurs en Officieren van Justitie af 
te stellen, indien deze bevonden werden zich kwalijk en ontrouw te gedra- 
Rwi; met dien verstande, dat die Gouverneurs of Officieren niet mogten 
v®rhinderd worden zich naar Nederland te begeven, om deswege bunne dole- 
anl»ën en klagten, zoo zij eenige meenden te hebben, aan de Staten-Ge- 
lleraal te doen.

■
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TAX YAN DE GAGEN es MAANDGELDEN is INDIEN, 
en VERBETERING DERZELYE.

Art. 9. Zonder dat. zijlieden nogtans iemand, binnen zijn ver
bonden tijd, in meerder ambt of officie promoverende, zullen den- 
zelven ecnige andere of meerder verbetering van gage, hetzij direcle- 
lijk of indircctelijk, nocli ook zelfs op discretie van de bewindhebbers 
en derzelver goede geliefden toe te leggen, als de artikelbrief is mede
brengende, dat is de helft van zijn eigen en van desgenen gage, 
in wiens plaats hij succedeert.

Niémand lnj ver-
liooging van ambt 
binnen zijn verband 
te verbeteren.

Art. 10. Doch na de expiratie van dien verbonden tijd, zullen deNa tijds-expiratie
mogen5 'gesc/Jeden voorz. Gouverneur en Raden, met gemeen advijs, en anders niet, 
naar redelijkheid en 
bekwaamheid.Ij wel vermogen iemand zoodanige verbetering toe te leggen, als zijlie

den met denzelven in redelijkheid zullen kunnen accorderen, en, 
naar gelegenheid en bekwaamheid van den- persoon, ten dienste van 
de Compagnie bevinden zullen te behooren.

:i
Art. 11. Wel verstaande nogtans, dat zijlieden niet mogen ex- 

cederen de navolgende tax, noch iemand toesfaan, dat de vergunde 
verbetering vóór de expiratie van den verbonden tijd zonde beginnen 
of langer duren, als zijlieden dezelve ambten bedienen, en tot dat 

Op poene als daar- zijlieden te scheep zullen gaan om naar huis tc keeren, in confor- 
bij staat uitgedrukt. van jen ariJkelbrief en op de poenen daarin gesteld.

Onder reserve nog- 
tans als hij den ar
tikelbrief.

:!
i

:!i

i
Art. 12. En zullen diensvolgcns de voorz. Gouverneur en RadenGage van denDirec-

iioogcrTe*neme^als van Indic, iemand van eenig/minder ambt of officie tot het Generale 
250 gulden. Directeursscliap over alle de kantoren in Indic, na zijnen verbonden tijd,

op het kantoor in Bantam of daar, namaals de Directeur-Generaai
zijne residentie mogt houden, promoverende, ten hoogste niet meer, 
maar wel minder, naar gelegenheid zijner suffisantie en bekwaamheid 
toe mogen leggen, als twee honderd en vijftig gulden per maand, 
zijne eerste bedongen gage daarin begrepen.

1
=

l.l
I, i Art. 13. Degene die tot Vice-Gouvemeur over de Moluccos enEen Vice-Gouver-

neur en Directeur in . ,
de Moluccos zal me- Directeur over de kantoren aldaar, welke, gelijk als andere Yice- 
de mogen winnen 250 
gulden. Gouverneurs- en Directeurschappen, maar één ambt of officie zal wezen, 

en hij één persoon bediend worden, na zijnen verbonden lijd ge
promoveerd wordt, zal mede niet meer als tot twee honderd vijftig 
gulden, zijne eerste bedongen gage daarin begrepen, ten hoogste ver
beterd mogen worden.

/
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■

Art. 14. De Vice-Gouvemeur over de forten van Amboma en Di- De Gouverneur van 
u . . , _r. Amboina en Banda

recteur van de kantoren aldaar, als ook de V ïce-Gouverneur en Di- zal genieten 150 gul
den.

‘

recteur in Banda, die elk mede met één persoon bediend zullen 
•worden, zullen niet hooger als tot honderd vijftig gulden met hun 
eerste bedongen gage verbeterd mogen worden, noch ook de Vice- 
Gouverneur en Directeur over de forten en kantoren op de kust 
Coromandel hooger als twee honderd gulden.

van Doch een Gouver
neur van. Coroman
del 200 gulden.

r

Art. 15. En aangaande diegenen, die als Visilatcur-Generaal van De drie eerste Ra- 
ii ti i r it- » i • i i Ti i • ii ^en zu^en winnende kantoren en eerste llaad, of Vice-Admiraal en tweede Raad m alle tusschen 150 a 200

gulden.exploilen ter zee, mitsgaders ook degenen, die als Kommandeuren Over
ste in 'alle logl.en te land en als derde Raad geëmploijeerd zullen 
worden, derzclver hoogste gage, ten ware de personen, die daartoe 
gebruikt worden, hier te lande meerder gage bedongen hadden, zullen 
wezen .tusschen de honderd, honderd vijftig a twee honderd gulden,

; en desgenen, die de regten verstaandej als vierde Raad en Fiskaal 
: mogt gebruikt worden, boven zijn aanpart in de boeten en confisca- En de vierde Raad,

...... . .. . , die meteen fiskaaiis,
: tien, van tachtig tot honderd vijl tig gulden, hunheder eerste bedongen zal, buiten zijn aan-
: gage als voren daarin begrepen; binnen welke sommen de Gouver- hooger** verbe-

1 ncur-Generaal en Raden van Indië de voorschreven personen zullen joo'guMe'n611’ alS t0*
mogen verbeteren en zoodanige maandgelden toeleggen, als zijlieden
naar derzclver bekwaamheid en meriten zullen bevinden te behooren.

Art. 16. Alle anderen, het ambt van commissie- of kooplieden, „^ssien^Jude Cz\Tl-
zoo in de kantoren van Bantam. Jacatra, Putna, Japan. Souratte, len ten uiterste mo-

^ gen winnen 120 gul-
S Masulipalnam, Tegenepatndm, Moluccos, Amboma en Banda, en den. 

andere plaatsen van Indië bedienende, zullen na de expiratie van 
hunnen verbonden tijd niet hooger als honderd , ten hoogste hon- 1...... . . Andere kooplieden
derd en twintig gulden, de andere kooplieden tot zestig, ten uiter- niet meer dan 50 of

ten uiterste 70 gulste zeventig gulden, hunne eerste bedongen gage daarin als voren aen. 
begrepen, verhoogd en verbeterd mogen worden, alles op de poene van 

j nulliteit en verdere boelen, als in den artikelbrief tot Jaste van
den Gouverneur en de Raden gesteld.

■ Art. 17. Behoudelijk nogtans bijaldien iemand in het uitvaren hier ]jamallen'me^de^-è^
; tc lande meerder gage bedongen hebbende, in eenig kantoor, gou- die meenter

vernement of plaats gesteld mogt worden, alwaar, volgens de ‘tax hier- lè^imMeifslaat'dbe 
voren, op de voors. ambten minder gage mogt toegelegd wezen, dat fuugereu- 
dezelve zoodanig ambt voor dc gage, bij hem hier te lande bedongen,

moeten bedienen, noch ter zake van dien, ook na de expiratie van Item omtrent de 
zÜnen tijd, eenige meerdere, maar wel continuatie van de voorgaan- hunnen’ ^verbonden 
de eerste bedongen gage zal mogen bedingen, en dat in zulken ge- succederen aml)ten

I
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val, bij deszelfs aflijvigheid, iemand binnen zijn verbonden lijd in 
hetzelve ambt succederende, zijn gage niet met des overledenen, maar 
met de liiervoren lot bet zelfde ambt gestelde gage gehalveerd zal 
worden.

i
I ! Art. 18. Wel verslaande, dat de Heer Gouvcrnenr-Generaal en. Na (ijds-expiratie

verbeteren en naar _ , T ^ t • 1 jmeriteensuffisantie. Raden van India, m het verbeteren van iemands gage na den ver-i
;; bonden lijd, denzelven niet juist zullen behoeven de hiervoren 

gestelde gage len volle loe leggen, maar wel zooveel min, als zijlie
den,. naar gelegenheid zijner snffisanlie en mcriten en naar de gage 
hij hem alhier bedongen, bevinden zullen ten meesten dienste van 
de Compagnie te behooren, en met dengenen, die zijlieden wederom 
willen aannemen, zullen kunnen accorderen, om hem tot conlinuatie 
in den dienst van de Compagnie te verwilligen, zonder nogtans de 
voors. tax te excederen; of ook dezelve iemand toe te leggen, die zich 
van nieuws voor minderen tijd, als van twee of drie jaren, zoude 
willen verbinden. ■*

::■

i
;
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!
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Dc dienaren des ver- Art. 19. En bijaldien zich iemand van nieuws verbonden, en den 
éxpi ratie'indiensMe tijd van drie jaren de hiervoren getaxeerde verbeteringen genoten 
verboogiTig ’van ga- hebbende, na de expiratie van den nieuwen verbonden tijd, langer in 
ge^ of bepaling van <jen diénst begeerde te continueren, zal hetzelve, indien hem de Gou

verneur en Raden bekwaam vinden, voor dezelve gelaxeerde gage 
mogen doen, zonder in zulkcn geval aan eenigen zekeren lijd van jaren 
verbonden te zijn.

!

■.:v

r 1'A
i

l& Art. 20. He Gouverneur en Raden zullen gehouden wezen jaar
lijks over te zenden de namen, met specificatie van de bedongen ga-

van de Comp.,

Naamrollen ofnclc- 
boeken van alle ver
beterde personen
jaarlijks naar het , ,Vaderland te zenden, gc en verdere qualiteiten van degenen, die op schepen

I

s op eenige forten of kantoren eenige ambten of ofliciën, bet zij te water 
of te lande, in den bandel of oorlog, bedienen, en bijzonder van die
genen, die zijlieden van nieuws zullen aangenomen hebben, met uit
drukking van de verbetering denzelven loegelcgd, opdat dc bewindheb- 
beren hetzelve mogen approberen, of den geavanceerde, indien zijn 
dienst hunlieden tot zoo lioogen prijs niet aanstond, of dat zij 
bem lot het ambt, daarin hij gesteld mogt wezen, niet bekwaam noch

r

5 11;
%\
ï 1 '9

Wat in hunne ver
betering geoltscr- suffisant achten, wederom naar liet Patria ontbieden, hetwelk in
vereerd'moet'wor- de aanneming, avancement cn verbetering van alle personen altijd

besproken zal worden, mits dat hij nogtans de verbetering tot den dag,den.

dat hij scheep gaat om naar huis te keeren, zal genieten.
!} , X

Art. 21. En om alle noodelooze en der Compagnie, zoo ten aanzienInterdict tegen het

j

j
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de groote gage, «als kostelijke huishouding, presenten en an- aanstellen van over
tollige dienaren.van

derszins, bezwaarlijke ambten, titelen en namen af te schaffen, zul
len de Gouverneur en de Raden van Indië met den eersten ordre Reglement omtrent 

den Directeuren Vi- 
ce-Gouverneur. •stellen, dat er in alle plaatsen en kwartieren niet meer als een 

Directeur' en zij, die ook meteen het Vice-Gouverneursschap, gelijk als 
hiervoren gesteld is, onder het generale gebied van den Gouverneur 
en Raden van Indië zal bedienen, zonder de Compagnie gelijk , als 
voor dezen met de Vice-Gouvemeurs of Luitenant-Gouverneurs en 
andere noodelooze bevelhebbers te belasten, of ook iemand den
titel of naam van Directeur anders, dan dengenen, die in eenige es- 
ploiten te water of te land is dienende, noch ook van opperkoopman of 
opperkommies, en maar alleenlijk van koopman, kommies of onder- 
kommies te laten gebruiken, of ook tegedoogen, dat eenige Onzer diena
renin de Indien, voornamelijk de kommiezen en kooplieden, tot groot 1)6 pracht moetge- 

. r n i weent worden, alsnadeel van de Compagnieën opspraak van het gemeenevolk, zoodani- strekkende tot na
deel van de Comp.ge extra-ordinaire pracht, als voor dezen in eenige plaatsen gebeurd 

is, naar deze of der Indische landen maniere zullen mogen voe
ren, maar al hetzelve voorkomen bij zoodanige sumptuaire keu
ren en ordonnantiën en instructiën, als de Gouverneur en Raden
van Indic tot den gemcenen welstand aldaar bevinden zullen te be- 
hooren.

Art. 22. Zonder dat nogtans de Gouverneur of ook de respee- Bepaling van die-
naren op de subal-

tieve Directeurs zullen vermogen in eenige, onder hunheder directie terne kan,tor*n. 
sorterende kantoren, twee kooplieden of ook eenen koopman met 

onderkoopman, anders als in het kantoor van den Directeur-Ge- 
ncraal in Japan, Pattani cn andere ver afgelegen kantoren te 
leggen, maar zullen, naar gelegenheid en vereisch van de kantoren 
en van den handel aldaar, dezelve provideren van eenen. koopman 
of onderkoopman, en zoo vele adsistehten daarbij, als zijlieden 
zullen achten dienstig cn noodig te wezen, en de kantoren, die bij 
een onderkoopman of eenigen goeden adsistent, gelijk als er eenige 
zijn daar geen afzonderlijke handel, maar alleenlijk de leverancie 
en betaling aan de soldaten gedaan wordt, genoeg bewaard kun
nen worden, met geen koopmans- of onderkoopman»-gage te ver-,
Ceefs te belasten.

eenen

Art. 2.3. Aangaande de kapiteins, luitenants, vaandrigs en an- Militaire officieren
dere oflicicren van dc Compagnie, in Indië in garnisoen liggende, bij b“^"
lijvigheid derzelve en zal geen Yice-Gouverneur of Directeur, zon- Si^consent^an’ den
der consent en last van den Gouverneur-Generaal, daarin dispo- Gouverneur - Genex raai en Kaden.
neren, noch eenige kapiteins, luitenants of vaandrigs aan iemand'

zon-
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uit zijn eigen autlioriteit mogen geven, maar, bij des Gouverneurs 
absentie, alleenlijk bij provisie en tot deszelfs nader ordre daarin 
mogen disponeren.

i
1j:

.Mindere ambten en 
ofiicicn zullen door 
Vice - Gouverneurs
mogen worden bege- een ieder in zijn kwartier, mits daarin doende, zoo zijlieden ten 
ven en gesuppleerd.

Art. 24. Maar alle andere mindere ambten en officiën zullen staan
i -■ ter dispositie van de voorz. respectieve Gouverneurs en Directeurs,

Ji; i;mi

;
: meesten dienste van de Compagnie bevinden zullen te belmoren; ge

vende niettemin daarvan met den eersten advijs aan den Heer Gou-
;

Yerneur-Generaal, met denwelken ook alle de Directeurs en Vice-Gou-
Dezelve moeten met verneurs van betgene, zoo den handel als oorlog concernerende,

aftoos een goede cor- in bare kwartieren passeert, altijd goede correspondentie zullen hou- 
rcipondeutie hou- , 
den. den*

v. •

:a
ë

(J
Art. 25. Als ook met den Directeur-Generaal, zooveel den koop-Itcrametden Direc-

leur-Gencraal over .... . .... , ,
de negotie, onder handel belangt, aan denwelken zijlieden jaarlijks hunne boeken en rek. 
het over zend en van ,, . j.i”j j ihunne hoeken jaar- zullen overzenden, opdat hij daarvan m zijn kantoor de generale
generale boeken Ie boeken mag houden, en de bewindhebberen alhier door hem van alle 
Formeren. kantoren jaarlijks goede onderrigting mogen krijgen.

i
: ■

h ' !;■
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Art. 26. En opdat voorz. Directeurs en Gouverneurs met de*Aantooning welke
van de Directeurs . . . , ,
altoos Raden van te meer ecre, respectenauthonteit hun ambt mogen bedienen, en de 
Jndie zullen moeten: Gouverneur-Generaal, in alle kwartieren van Indië komende, eenigcwezen.I de Raden mag vinden, zullen alle de voorz. Directeurs en Vice-van

Gouverneurs in de Moluccos, op de kust van Coromandel, Amboina en 
Banda, als liiervoren gezegd is, ook meleenen altijd Raden van In-m i

-' -i; • 11m die moeten wezen.

Geen geschenken te 
doen zonder advijs en 
KadenSCe,UCnt vau onderlcekende resolutie

Art. 27. De Gouverneur - Generaal zal, zonder advijs en schril** 
van zijn presente Raden en kooplieden, 

ter plaatse daar dezelve gedaan worden, noch ook eenige Directeurs of 
Vice-Gouverneurs, zonder advijs, kennisse en resolutie van hun bij
gevoegde kooplieden, of zonder consent of kennisse van den Directeur, 
daaronder zijlieden sorteren, geene vereering noch presenten mogen 
doen, op poene dat dezelve tot laste yandengeengebragt en in deszelfs 
debet gesteld zullen worden, die eenige vereeringen contrarie deze 
ordre gedaan zal hebben, met en nevens alle verbeteriug aan iemand 
contrarie deze instructie gegeven.

I -
-£ » ;;
i? Qi

Tot wiens laste de
zelve anders zullen 
reduuderen.

Ilegters, oflicieren , .
ca raadspersonen Art. 28. Alle raadspersonen, regters en andere officieren zui-
tred^vanïun ambt - Jen gehouden wezen in handen van den Gouverneur-Generaal of
artikdb/ieföen;60 dengenen, dien hij daartoe committeren zal, hij deszelfs absentie of

II
!
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dood, in handen van de presente andere Raden, Directeurs en Vice- of anders gedepor- ’ * , _ teerdnaar »t Aader-
Gouverncurs te doen den eed, in hunlieder instructie 'en artikel- laad worden gebon

den.brief gesteld, en meteen le beloven, dat zij in alle regtzaken zul
len spreken, -wijzen en sententiëren zonder gunst of dissimulatie, 
zulks als zijlieden in billijkheid èn goede consciëntie bevinden zullen 
te behooren, op poene, dat die zulks weigeren van digniteit (ontzet), 
gedeporteerd en naar ’t Vaderland zonder gage gezonden zullen worden.

-
!j—

den Fiskaal, of , Op wiens aanklagt de geschillen zullen
iemand anders bij den raad in dcszelf» plaats te substitueren, gedeci- worden gedecideerd, 
deerd worden, en zal de Fiskaal van alle boeten, breuken en confis- 
catien, spruitende uit eenige zaken van mesusen of delicten derge- 
nen, die zich in den dienst van de Compagnie hebben begeven, genie
ten een derde part, de armen gelijk derde part, naar rato van de Kame- Vcrdecling van de 
ren te verdeelen, en het resterende derde part de Generale Compagnie. tiën.CU

Art. 29. Alle zaken zullen op de aanklagt van r
ff

=

Waarnaar men zich 
in manierevan regts-

worden de ordre en manieren den respectieven schepen op het stuk van «aken zal reguleren, 
de justitie gegeven of hiernamaals te geven, en zoo als de Gouver
neur en Raden bevinden zullen te behooren.

Art. 30. En in alle dezelve en andere civiele zaken zal gevolgd

Van alle plaatsen 
jaarlijks monsler-

der Compagnie’s dienst zijn, en met hoeveel cn lioedanige personen rollen over te zen- 
de kantoren, forten en plaatsen bezet zijn, zullen de ■ Gouverneur- 
Gencraal cn Raden ordre stellen, dal jaarlijks eene rolle van alle de
genen in ’s Comp. dienst wezende, overgezonden mag worden, met ex
pressie van derzelvcr namen, toenamen en gagen, lot de soldaten van 
de forten, jongens en dienaars van de kantoren incluis, alsmede 
van de schepen daarmede zijlieden uitgevaren zijn.

Art. 31. Opdat men jaarlijks weten mag lioedanige personen in

Wat daaromtrent 
te observeren valt.

Art. 32. Zullende jaarlijks mede perfectelijk overschrijven den Den staat van Indië,
stand van Indië, en ieder Raad of Directeur van zijn kwartier, opdat men den^IandclTmet het
weten mag hoe cn met hoedanigen succes de zaken, zoo van den gUiTsUhjken^^go^U1
Jiandel als oorlog, en bijzonder in liet sluk van de voortplanting dienst jaarlijks van 

u alle kwartieren over
(der Christelijke religie, scholen cn anderszins, overal gedreven cn te brieven.
gedirigeerd worden, en daarop naar gelegenheid van zaken alle nadere
ordre le mogen geven, zonder dat de Gouverneur - Generaal of Vice-
Gouverneurs, of ook eenige andere personen in den eed of dienst
van de Comp. wezende, zullen vermogen eenigen particulieren vrien-
den of bekenden iets te schrijven den staat van Indië concernerende1,

i-,

iDe slaat van Indië 
mag aan geen paTfi- 
cut. vrienden 
den 
ceerd.

wor- 
gecomintmi-

“ * Het zenden van particuliere brieven naar Nederland werd zelfs bij pla- 
kaat verboden (R, 15 September 1636): terwijl den 12tf‘» Waart 17Q1 werd

5
1'
-
4
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ji Brieven van pavll- ook eenige brieven van de patticülierê kooplieden , aan de Compag- 
aandc Com p? eer igt| nie gedirigeerd, öp te houden, maar zullen gehouden wezen dezelve 
niet op te hou en. jaarlijks over te zenden.

Art 33. De Gouverneur - Generaal zal zijn gestadige residentie 
moet wezen, daar Mi bouden, dezelve veranderen èn zich Van de eene plaats in de an- 
het meest benoodigd ^ere ‘transporteren , daar en zoö de gelegenheid van zaken vereis* 

schen zal, en hij met zijne bijwezende Raden ten meesten dienste 
de Compagnie verstaan zal te behoóren, alzoo dienaangaande, zoo 

lang nog in Indië geen zeker rendez-vous is verkozen, ook geen zé» 
-tere vaste ordre van hier én kan gegeven worden*

!! : •

De rcsidentie-plaats • 
van den Gouverneuri

vans
Recommandatie tot • Art. 34. De Gouverneur en Raden van Indië zullen ook overal

voortzetting van den ^ .
Christelijken gods- op de voortplanting Van de Christelijke religie, opbouwing van 
dienst.

jj goedé
scholen en andere zaken daartoe noodig, alle behoorlijke ordre stellen 
en le dien einde de aankomende predikanten met advijs van de

i i1 !i an-
De overzendingen, dere, die hun naast zijn, in zoodanige plaatsen ordonneren en zenden, 

dlkanten^aan Phun daar zijlieden verstaan zullen, dat ze naar hunne bekwaamheid den mee- . 
wil gedefereerd. s^en clienSt kunnen doen, zonder dezelve ligtelijk en zonder goede redenen

i
i-
ü

i

en consideratiën elders te Verzenden, én dat niet zonder advijs van dé 
andere picdikanlen daar naastbij of omtrent wezende, om alle onrust 
én disorder te verhoeden en alle goede .onderlinge correspondentie, tot 
meerder stichting en voortplanting van de Christelijke religie, met 
de predikanten te mogen houden, als ook om derzelver ambten bij dé 
gemeentè niet te klein noch veracht te maken, daartegen de Gou-

:

::
II

misbruiken6 van Go- verneur en dc Raden, als ook tegen ijdele misbruiking van Godcs 
des naam.

:
' heiligen naam en woord, en Van den Godsdienst in liet generaal, 

alle behoorlijke ordre zullen stellen.

Art. 35. Alzoo verscheiden natiën met geweld, het zij met OnzeVreemde natiën, den

vaderen, hoedanig te vrienden en bondgenooten of met Onze vijanden, in prejudicie van 
tracteren; Onze gemaakte contracten, Onzen handel zoeken te invaderen, zoo 

zullen de GouvcrneUr-Gencraal, mitsgaders ook hij deszelfs absentie 
Onze Vice-Gouvemeürs, Directeurs, Kapiteins, Kooplieden en an
dere Officieren, na gedaan vriendelijk verzoek en insinuatie fait

nevens hune sche- té vertrekken en van zoodanig voornemen te desisteren, alle vreemdé 
pen en goederen bij 
Ter o vering. natie, geen uitgezonderd, en derzelver schepen en goederen mét 

geweld afweren cn verdrijven, de noten, nagelen, cn foelie, dié 
ze in hunne schepen geladen mogten hebben, daaruit halen, en

bepaald, dat alle particuliere brieven zouden worden aangehouden, de mus* 
pecte (dat zijn die, welke van den* particulieren handel of Cojnp. stand 
gewagen) zouden worden geopend cn de overige besteld.!

H
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bijaldien zijlieden zich daartegen met gewapende hand stellen, en 
de zaken tot het gevecht mogtpn komen, zullen zijlieden, incasvap 
verovering yan eenige schepen, van alles pertinenten staat en ini 
ventaris maken, en denzclven,. i$ liet doenlijk, bij de personen, in 
de veroverde schepen geweest zijnde» doen teekenep, en dadelijk 
met de eerste schepen aan de bewindhebberen overzenden, en voorts 
zich in alles gedragen, vermogens de ordre bij de voorgaande brieven 
aan de Hoogmogende ïïeeren Staten vertoond, en bij ïï. H. Mogende 
geapprobeerd, die nevens deze instrulip mede worden oyergezonden.

Art. 36. En opdat 'alle zoodanige, der Cpmp. schadelijke en 
dangereuse jalonsiën en coptentjën tpsschen dp overheden en bet ■ 
windhebbers, als voor dezen te meermalen voorgevallen zijn, in alle 
de oorlogs-exploiten te water of lande, mogen verhoed cn voorgekomen 
worden, zoo zullen de Gouverneurs en Raden altijd ordre stellen, 
dat in alle exploiten te water de Vice-Admiraal, of die in deszelfs Magtvanden Vice- 
plaats voor kommandeur gesteld wordt, bet opperste gebied, zoo wel mandeiS^te^*?*0111' 
over de soldaten en krijgsoversten, als over het bootsvolk en asr* 
dere in die vloot wezende, mag hebben, en alles doen en dirigeren 
met advijs van den breeden Raad en scheepsraad, die hem mede-? 
gegeven zal wordenj maar in alle landtogten ep brij gs-exploiten Je 
land zullen de voorz. Gouverneurs en Raden (Jen kommandeur cii 
oppersten krijgsoverste, of die in deszelfs plaats gesteld wordt, zoo 
haast en zoo lang als het volk aan land zal wezen pvera] , en zoo wel 
bootsvolk, als soldaten en andere, te land wezende, bet opperste 
gebied, beleid en directie van zaken, met zijnen bijgestelden krijgs? 
raad, bevelen, die nogtans scheep komende al te ;?aipen wederom 
onder des Vice-Admiraals en des breeden raads, gebied en kommande
ment zullen staan, tot dat een ieder wederom gekomep zal wezen ter 
plaatse zijner residentie, of daar hem geordonneerd zal wezen te gaan.

Art. 37. De Gouverneur ep Raden Tap Indië zullen alljjd goede De generale hoeken 
behoorlijke ordre stellen, dat de generale hoeken van ?an Indi jaarlijks 

don ganschen handel in dc Indiën, bij den DircptcprrGeneraal in be. ™zenden.'v’aderl^nd 
■hoor lij ken fonn gehouden en jaarlijks pycrgezonden worden met de 
Mans derzelve, daaruit de bewindhebbers plty4 yojkopien kennis 
hunner zaken, contanten, effecten en restanten in Indië spogen h,eh- 
ben, blijvende niettemin altijd een dubbel, en ook y^n de particuliere 
toeken van de respectieve kantoren, ip dp Indiep, om teg.cn het 
gelukken van eenige sebepep, met verscheiden schepen de copij
T ^ xn°{j°n «eadep, als ook v^p 4e schepep, borkep en (orjen ip 
-tQQic wezende.

3a

b
\

■

Deszelfs pouvoir aan 
land. .

zorg dragen en

dobbel stel 
Ver~ xan boeken in Indië 

aan te houden.

. ; ;
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Ordre op het zen- . Art. 38. Zullen mede zorgen, dat van alle kwartieren jaarlijks aan den van retoureu. _ u J ..
den Directeur-Generaal zoo vele en rijke relouren onder behoorlijke
en pertinente cognossementen gezonden mogen worden, dat dezelve Di
recteur ook jaarlijks wederom, nevens bet cargasoen en de facturen 
van den inkoop, goede rijke retouren, en dat met de beste en be
kwaamste, sterkste schepen, zoo spoediglijk en zoo vroeg als doenlijk

Dc schenen afzon- zal wezen, naar huis mag zenden, zonder de schepen geladen zijnde 
derlijk tc óepecheren '
om geen lijd te ver- het een naar het ander te laten wachten, en eenigen lijd te verlie-
2Specerijea verdeeld zen> om dezelve in vloten over te zenden, zonder ook de kostelijke 
le zenden. retouren op cénen bodem van de Moluccos of naar het Vaderland te

laten komen, en alzoo te pericliteren, maar in andere bekwame sche
pen over te zetten en verdeelen om naar huis te voeren.

;

1 r
: i;

::! I:
! Ü

.
:

ii5iü

ii
■

1
!II; || 

£ii |I
De schepen mogen 

niet wanladen re
tourneren.

Art. 39. Vooral wel zorgen, dat de kostelijke schepen niet dan 
volladen en wel gestuwd overgezonden mogen worden.

De gestalte der 
schepen en hunne be
hoefte jaarlijks te die blijvende, derzelver behoeften en gesteldheid, en communiceren. J

Art. 40. Van al de schepen, zoo tot den handel en oorlog in In-
van al het geen

Hierdoor wordt ver- in Indiê meest ontbrekende van noode is, zullen de Gouverneur en Ra- 
staan de navale magt . . .... . c t ...... j
endeeischvanbenoo- aden jaarlijks mede eenc perfecte memorie en lijst overzenden, 
digdheden aanequi- 
pagie en goederen, 
aie jaarlijks gezon
den wordt.

!r v; ' •

I. om

at! : ” alles van hier naar belmoren en, zoo veel als doenlijk, met de eerste
schepen le suppleren.I il ■

;
Den particulieren Art. Ai J)e Gouverneur cn Raden zullen ook naarsliglijk inqui- 

handel na vermogen 1
te weren zonder reren op allen particulieren handel, die contrarie den artikelbrief zou-
oogluikmg. m0gCtl gedreven worden, denzelven naar vermogen beletten en, naar

inhoud van den artikelbrief, zonder eenige conniventie of dissimulatie

£ . : :§ | |1

I
straffen en muleieren degenen, die daar aan schuldig bevonden zullen 
worden, zonder iemand te vcrschoonen of eenige excuscn aan te nemen.Si. I I

De schepen op hnn 
aankomst en vertrek
d'rlandnaabeUet T"k ,c^iePen we^ {jc8*e^ en geconditioneerd zijn, om met kostelijke retouren, 
te visiteren.

Art. 42. Te welken einde, en om te ziemof de naar huis kcerende*4

is zonder eenig apparent perikel, naar buis te keeren, en of daarin geen 
jaarHjksnaa?het°Va- meer Part‘cu^ere kisten, pakken en balen geladen zijn, dan bij den 
onder'1 den YiteW ai>ti^e^rief geoorloofd is, als ook of de schepen behoorlijk gebouwd, 
verklaring^ van den gevictualeerd, van alle noodigc behoeften geprovideerd en of de schip* ^
gensPïer behoorlijke Pers voor Indië gedestineerd behoorlijk hebben ovcrgeleverd, zul* 
flïl/i! enda” hetzelve ^en Gouverneur-Generaal en Raden ordre stellen, dat al de schepen, 
den inventaris^aar^ a^8 ze ^er aankomen, zoo ook bijzonder in het afzeilen, behoorlijk
Jijk is voorzien. worden gevisiteerd, en dat hun van dezelve visitatie acte worde gele-
schrift aan de Üe- verd, om aan de hewindhebberen le huis komende le vertoonen en 
windhebberen moet . , , ,
worden toegezonden, tot hunne ontlasting over te leveren.

III r
!

‘I|
r -
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I
Deze visitatie heeft 

ook hare relatie totArt. 43. Hoedanig visitatie ook zeer noodig en dienstig zal wezen 
telkens te laten doen, zoo wanneer de schepen van de eene plaats naar de ^schepen varende 
de andere binnenlands in Indië worden gezonden.

Art. 44. En zullen de Gouverneur en Raden op den binnenland- 0^ den bbincnhtnd- 
schen handel zoodanige goede ordre stellen, als zijlieden ten mecsten stellen, 
dienste van de Compagnie zullen bevinden te behooren. ;

Art 45. Ook in alle discretie en voorzigtigheid met alle konin- Met de Aziatische
o tent aten vriende- 

te handelen.gen, prinsen, republikeinen en heeren zoodanige correspondentie, lijk 
vriendschap en alliantie houden en maken, als zijlieden ten diensté 
van de Compagnie noodig zullen vinden, zonder iemand te verongelij- a* d
leen-of ligtelijlc met iemand om geringe zaken in oorlog en conlen- oorlog °te° declare

ren. I
tie van wapenen te komen.

De Schatting.Art. 46. Zullen ook met gelijke discretie en voorzigtigheid op de 
afschaffinge of verligting van de tollen en andere schatting van de 
Indiasche heeren en prinsen’, bijzonder te • Bantam, mogelijke ordre 
stellen, zonder nogtans ter oorzaak van dien ligtelijk tegen dezelve 
heeren in oorlog of eenige contentiën van wapenen, het 'zij te water of 
te land, te vallen.

Art. 47. De handel van China, zoo in zijde als andere waren, en 1)611 handel opChi-
J «a te dirigeren naar

in alle andere Indische goederen, zal volgens de voor dezen en hier- zekere memorie of 
, , A e A ' gelegenheid van tijdnevens gezonden memorie gedirigeerd mogen worden oi anderszins, en zaken.

zoo men aldaar, naar gelegenheid van zaken en verandering van tij
den , best zoude mogen vinden.

Art. 48. Zoude ook zeer goed yezen, de tijd en stand van der De noodigemagazg-
nen op te rigten.Comp. zaken zulks lijdende, in Amboina of eenige andere meest 

verzekerde plaatsen een goed magazijn van allerlei schcepsbelioeften-, 
ammunitiën en gereedschappen van oorlog en anderszins te maken, Forten of logen 

daaruit de schepen en forten, telkens als het nood is, behoorlijk ^meeVaövij^op^e- 
te provideren, waarop de Gouverneur en Raden ook alle mogelijke T1 Soedanig^dezelve 
ordre zullen stellen.

\ omi
.•

te benoemen.
NB. In dezen tijd 

had men in Indië nog
Art. 49. Zonder nogtans in eenige plaatsen, dan daar de nood plaats 7*01 ee'JTge-

zulks vereischt, en dat met gemeen en eenstemmig advijs van den r* toe7 sl der” °g e-
Gouverneur-Generaal en alle presente Raden van Indië eenig nieuw ningrijk *S ^ k°~
fort of bolwerk, of eenig huis of loge van eenige importantie bii ie-

, u ° J 1619, door den gene-
te laten maken, of dezelve als voor dezen met de namen van raai Jan Pietehsz.

eenige Onzer officieren of dienaren te laten noemen, om alle jalousie aan deTcelfsnoorder

I.1
:

1 Jacatra. 
den 30*l,B Mei

j
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ïegÏPen^pgebouwd en an^ere ioconvenienten, die daar uit gevolgd ?ijn en nog meer
>t voorname kasteel zouden mogen volgen, te verhoeden, maar dezelve, zoo wel die er alt 
in de stad Batavia, ' .. . „ , . .
waarvan de Comp. recde zijn, als namaals gemaakt zullen worden, met eenige van de
heefV^einè^vredige provinciën, steden of prinsen van deze landen of met eenige andere
possessie. namen noemen, naar dat de gelegenheid van zaken mede zal brengen.

Art. 50. En gemerkt de vijand de treves in de Indiën niet en 
maar over vele jaren gcvioleerd, zoo en zullen 

Ac Gouverneur en Raden, zonder nader expressen last en adv ijs 
van de bewindhebberen, daarmede van nieuws geen vrede noch stil» 
stand van wapenen mogen aangaan, ten ware de uiterste nood zulks 
ware vercischende, en dat alle de presente Raden hetzelve eenstemr 
Uiig]ijk ten dienste van de Compagnie verstonden noodig te wezeD.

Buiten ordre geen 
Treves of vrede met 
den vijand te maken heeft gehouden, 
dan bij hoogennood.

De depechc en be
schikking der sche
pen aan den Gou- van dien in hunne kwartieren, 'zullen, met advijs van hunnen presen-
defT/eerd.11 Raad26 ten Raad, vermogen alle schepen, uit het Vaderland komende en in

Indië wezende, te doen zeilen, laden, lossen en verzeilen op al zulke
plaatsen, als zijlieden tot dienst van de Compagnie noodig zullen
achten, en daarover zoodanige kommandeurs, officieren en bevelfiebr
bers stellen, als zijlieden geraden zullen vinden.

Art. 51. De Gouverneur - Generaal en Raden van Indië, en elk

I

!
opgebragte^rrzeu.6 -^rt* 52. En alzoo door continuatie van dc& oorlog somtijds eenige

prijzen in handen vaq. de comïnissiën, kapiteins, schippers en oificierQfl 
der Yereenigde Compagnie, op derzclver schepen in Indië varende, 
zullen mogen vallen, zullen de Gouvemeur-Generaal en Raden van 
Indië overal goede ordre stellen en zorg dragen, dat van alle prijzen 
goeden en pertinenten inventaris gemaakt, en voorts daarop door den 
Fiskaal bijaffixipyan biljetten tot confiscatie derzejve geprocedeerd mag 

' werden, ten ware der schepen of goederen kwantiteit en kwaliteit
zoodanig inogton wezen, dat ze herwaarts over zpuden kunnen en 
hehopren gezonden te worden, in welken gevalle daarvan .alleeniglijk 
inventaris gemaakt en nevens de goederen oyergezonden zal worden* 
Opdat daarop bij don Fiskaal van de respectieve collegiën van de 
Admiraliteiten hier te lande geprocedeerd mag worden, in conformiteit 
van het octrooi der Comp., bij de Hoog-Mogende Hecren Statcn-Gene- 
raai vergund', en de commissie bij zijne Prinselijke Excellentie daartoe 
verleend.

!
■

hj!

1

Hoedanig ie ï,^ Arfc. 53, Zonder dat men aan eenig bootsvolk, of andere personen in 
het gedeeüe fer Pozen dienste wezende, fiun aanpprt in de vporz. prijzen daar te lande 

«üfWM eit pnj" gal voldoen of laten volgen, anders als de plunderagie, maar een ied.or%
van

:-

i
S
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gedeelte nevehs de maandgelden op de rekening stellen, om alhier ter 
expiratie van dcrzelvcr dienst aan hen of hunne erfgenamen betaald efx 
Uitgekeerd te worden als naar behöoren.

!
VAN DE GEVANGENE SPANJAARDEN en ONZE 

EIGEN GEVANGENEN.
I
:

Art. 54. En aangaande de gevangenen, die door eenige exploilen 
te water of te land in handen mogten vallen van eenige dienaren van de • !
Compagnie, bijaldien de vijand de wisseling en relaxatie van onze ge
vangenen, derwelket verlossing de Gouverneur en Raden altijd ten Gevangenen, bij

hoogste gerecommandeerd zullen houden en bij alle mogelijke wegen seling^ rigoureus te 
zien te procureren, blijft reluserende, zoo zal men dezelve gevangenen ea~
van den vijand, zonder respect van kwaliteit of conditie, geestelijke of 

. wereldlijke, voor slaven op de galeijen en in andere serviele diensten 
gebruiken, ook zulks en zoo rigóreuselijk tracteren als men best zal 
vinden, om daardoor tot verlossing van onze gevangenen te mogen
geraken, van hoedanige gevangenen jaarlijks herwaarts de namen en 
kwaliteiten zullen gezonden worden.

Art. 55. Tot het verkrijgen van hoedanige gevangenen, verhindering Eenige vaartuigen 
van den handel der vreemden in de Moluccos, Amboina en Banda> Jafei? kruisen*11 16

den vijand overal te water cn te land alle mogelijke ajf-en om
breuk te doen, de Gouverneur en Raden van Indie, altijd zoovele
fregatten, galeijen en roci-jachten zullen doen maken en onderhou
den, als naar gelegenheid van zaken zal kunnen geschieden, ge- Gevangenen en ande- 

, , . .. re slaven op dezelve
bruikende tot het roeijen van dezelve iregatten, galeijen en jachten, als roeijers,
den gevangen vijand en andere slaven, zonder, als voor dezen, eenige demneeffeTvInOn- 
derzelve met eenige delinquenten en gecondemneerden van Onze bruiken.mCer te 
natie te bemannen, om het perikel van aflooping of verlooping tot 
den vijand voor te komen; zullende zoodanigo gecondemneerde delin
quenten tot andere serviele diensten of zwaren arbeid gebruikt wor- 

van alle vijanden afgelegen, daar ze geen ge- 
om over le loopcn öf der Compagnie bij secrete

den in de plaats verst 
legenheid hebben 
conspiratie eenige schade te doen»

VAN DEN VRIJEN HANDEL TOE TE LATEN,

Art. 56. En alzoo voor dezen is verstaan en goed gevonden 
den particulieren en vrijen, doch met redelijke conditie gelimiteerden continueren, 
binncnlands-handel in de Indiën toe te laten aan degenen, die, hunnen 
.verbonden tijd wel en getrouwelijk uitgediend hebbende, hetzelve aan

I
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’

den Gouverneur-Generaal cn Raden van Indië zullen verzoeken, zoo 
■wordt verstaan hetzelve als nog dienstig en noodig te wezen, en dat 
daarin zal worden gecontinueerd, doch met de navolgende conditiën 
en limilaliën. 1i

Art. 57. Eerst, dat dezelve handel niet zal worden vergund noch 
töegelaten aan iemand anders, als dengenen,* die hun verbonden 
lijd volkomen en wel uitgediend zullen hebben.

Aar wien zal mogen 
jreconcedcerd wor
den.iii

s: »

j
Art. 58. Ten andere, dat zoodanigen vrijen handel genietende per

sonen, het zij getrouwde of ongetrouwde, met hunne vrouwen en kinde
ren, slaven en slavinnen, hunne conlinuele residentie en woningen 
zullen moeten houden in de Maleijc, in de valei van het kasteel van 
Amboina, in IVeira, Poulo Aij of zoodanige daaromtrent gelegen 
eilanden en plaatsen, als hunlieden bij den Gouverneur en Raden, 
van Indic geconsenteerd cn belast zal worden.

' •! En in welke plaats 
zullen mogen drij
ven.M ? iü i

W i
:

% \ I De vrije burgers 
zullen de overheden
mede subject moeten wezen den Gouveraeur-Generaal en Raden van Indië, mitsgaders ook 
wezen.

Art. 59. Ten derde, dat zijlieden subject en onderdanig zullen
Ji! !!1

;; den Yice-Gouverneur en Directeur van de voors. plaatsen, en andere 
subalterne regters en overheden, die successievelijk in dezelve plaat-

$
■ il !m \

i
1 In deze «conditiën en Iimitatiën» hebben de XVII#D later vele wijzigingen 

gemaakt. Zoo bepaalden zij, op 6 Maart 1630, «geene vrije handelaars te ad
mitteren, als op expresse licentie, telkens (e verzoeken en onder verplig- 
.«ting van te zweren, niet als met haar eigen of andere vrij lieden goed lehan- 
«delen»; op den G**» November 1631, «dat de vrije handelaars zullen wonen op 
« Batavia, Amboina of Ba n day en varen op Pegu, Bengalen, Arrakan, Pa- 
«fan**, Catnbodia, Stam, Cochin-China, Solor, Maccattcr, en voorts daar de 
« Compagnie geen handel drijft»; op den 15?* Augustus 1670, «dat, tot voort
zetting van koloniën, vrijheden naar de Kaap, Mauritius, Batavia en Crylon 
«zouden gezonden worden en kostvrij, zoo veel de schepen bergen kunnen», 
ïn 1675 sloeg de regering (e Batavia aan de XVII'» voor, om den handel in 
Indië aan particulieren over te laten, doch zonder gevolg. In het midden 
der XVIII» eeuw werd echter niet alleen de uitvoer van Jïuropesche dran
ken naar Indic voor de naviganten, onder zekere bepalingen, opengesteld (mis
sive van de XVII*» 28 Blaart 1742), maar zelfs de particuliere handel in Jn- 
dic van haven tot haven, exccpt Ceylony vrijgesteld, onder reserve van den 
handel in specerijen cn japanscli staafkoper aan de Comp. (zie Rcs. 2 April 
1742, 16 Augustus 1743 enz). Onder de Gouverneurs-Gcneraal van Imjioff en 
Mossel heeft de particuliere vaart en handel gebloeid, doch na den dood van 
laatstgenoemde heeft de Regering wederom allen handel aan zich getrokken 
tot aan de gebeurtenissen van en na 1780.

Tijdens de Coinp. bestond de Europeschc maatschappij in Indië uit 3 klassen: 
•1®. Comp. dienaren of gewezen dienaren met behoud van rang; 2°. burgert of 
vrijt lieden en 3®. vreemdelingen. De eersten warenjusticiahel voor den B,aad 
van Justitie des Kasteelt, dc beide laatslen voor de Batik of het Collegic 
van Sc/tepenen, behalve in geval van connexiteit, als wanneer zij het forum 
van de Comp. dienaren volgden. J5ie de Instructie van 1650 onder Batavia.
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hunne residentie,'van wegè de Yercenigde Compagnie zullen heb
ben te kommanderen, dewelke bevelen:, ordonnantie en senten
tie, zoo wel in civiele als criminele zaken, zijlieden, zoo wel als an
dere onderzaten en dienaren van de Compagnie, zullen, obedicren en 
gehoorzamen, gelijk als alle goede onderzaten overal gehouden en 
schuldig zijn te doen.

Ken

i

Art. 60. Ten vierde, dat geene den vrijen handel genietende per
sonen, noch derzelver kinderen, vermogen zullen zich bijzonder aan sent o£ aan vrou- 
cenige Indiaansche vrouwen ten huwelijk te begeven* zonder consent telijke religie 
van den Gouverneur-Generaal, Yice-Gouverneur of andere hooge 
Overheid, die in de voorschreven plaats kommanderen zal, en 
dat alleenlijk aan diegenen, die alvorens gedoopt zullen zijn, .en de 
Christelijke religie aangenomen hebben, in dewelke zij ook gehou
den zullen wezen hunne kinderen op te brengen, als ook hunne 
slaven, zoo veel mogelijk hun zal wezen, daarin te instrueren, zon- aan 
der dezelve anders dan aan Christenen te mogen verkoopen.

Het trouwen der- 
zelve zonder con-

|
L

5

en >.t verkoopen 
rail hunne slaven 

onchristenen
verboden.

Ten vijfde, zullen zijlieden en hunne nakomelingen f*"™d^enVijand°ht 
gehouden zijn, in tijden van nood, daartoe bij den Gouverneur-Ge- togten, 
neraal, zijne Vice-Gouverneurs of andere opperste Overheid van de 
plaatsen hunner residentie verzocht zijnde,. zich in alle togten, zoo 
te watermals te land, te laten gebruiken tot;dienst van de Compagnie, 
in voege als de ingezetenen van de respectieve plaatsen gebruikt 
worden, mits genietende behoorlijke gage en tractement. ~ -:

Art. 61.

. Art. 62. Zullen ook in tijd van oorlog als soldaten of adelborsten fóg ^moeten^laten 
onder gage of zoodanig ander tractement, als hunlieder dienst en favorabel °trac- 
kwaliteit meriteren zal, de kasteelen.aldaar en andere forten, die tement. 
op, de voois, eilanden en daaraan dependerende plaatsen gelegd 
zullen mogen worden, zoo binnen als buiten, helpen.defenderen.

Art. 63. Daartegen zijlieden en hunne nakomelingen zullen kc^'goeilereï^dë 
genieten den vrijen handel voor henzelyen. in rijst,.,sago, olie, hout, handel 
zout, Leesten en zoodanige andere waren,, als in.de voois, en 
omliggende eilanden mogen vallen, als ook in kleedjes, mits dat zij-; 
lieden . dezelve kleedjes tot,redelijken prijs van do. Compagnie en . van 
niemand anders zullen mogen halen,., cn daarvoor, en. van de 
Indianen nagelen, noten, of maïs koopende, .dezelve, aan,.niemand 
anders mogen verkoopen, of met den vijand, EngelscRe, Frans.chc of ^je^fudfen^1 
andere vreemde natiën eenigen handel mogen drijven, op verbeurte , •
yan lijf en goed, welke straffen, de Gouverneurr.Genoraal on Raden

zal mogen 
gedreven worden.\

,a
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van Indië in alle rigeur, zonder eenige conniventie of dissimulatie, 
* gehouden zullen wezen aan de contraventeurs van dit artikel te exe

cuteren, op poene van zelve over zoodanige conniventie gestraft of ge- 
xnulcleerd te worden, zoo als naar gelegenheid van zaken bevonden zal 
worden te beliooren, alzoo de dienst van de Compagnie aan bet onder
houd en de preciese observantie van bet artikel ten hoogste gelegen is.

Art. 64. Zullen ook niet vermogen meer als een baar nagelen, 
noten of maïs bij zich te houden liggen, maar altijd, meer kwan
titeit hebbende, gehouden wezen die aan de dienaren van de Com
pagnie ten gestelden prijs over te laten.

Specerijen zullen 
aan de Coinp. moe
ten overgegeven 
worden ten gèstelden 
prijzen.

Geen andere, dan de 
vastgestelde plaat
sen, zullen buiten 
consent door hen 
bevaren worden.

Art. 65. Gelijk zijlieden ook niet en zullen vermogen, anders dan 
bij expres consent van den Gouverneur-Generaal en Raden van In- 
dic, op eenige andere plaatsen, met eenige andere waaren, met eenige 
jonken te varen en cenigen handel te drijven, als in de eilanden 
van Amhoina, de Moluccos, JBanda, en andere daaromtrent naast
gelegen landen en eilanden.■

Welke plaatsen en 
goederen verboden 
zijn.

Art. 66. Zonder aan het vaste land van Azia, of ook aan de 
eilanden van Java, ‘Borneo, Celebes, Japan, Manilla en andere daar
omtrent gelegen, eenigen handel of negotie, het zij in zijden, klec- 
den, indigo, diamanten of andere goederen te mogen drijven.

1 -
Reglement omtrent 

de veroverde prij
zen voor de vrije vijand mogten doen, en eenige schepen of goederen

Art. 67. Bijaldien, de vrij gelaten personen eenige prijzen op den
van den vijand

veroveren, daartoe hunlieden tér zee varende, altijd hij den Gou- 
verneur-Generaal en Raden van Indië zulks verzoekende, Jast en 
commissie gegeven zal worden, in zulken geval zal, na aftrekking 
van des gemcenen' Iands geregligheid en van Zijne Prinselijke Excel
lentie, ’t zuiver overschot tusschen diegenen, die de prijzen veroverd 
hebben, en de Comp. gedeeld worden, half en half.

t

j
:

Order omtrent het 
voldoen «Jer ver
diende maandgelden gediend hebbende personen, des te beter den voorschreven handel a»n hen, die vrije 
burgers worden.

Art. 68. En op dat de voorschreven, hunnen verbonden tijd nit-

;
mogen drijven, zullen hunlieden hunne verdiende maandgelden tot 
op zes maanden na in d’ Indiën betaald worden, blijvende dc 
schreven zes maanden tot hun profijt en-tot verzekering, in plaat» 
van borgtogt, voor hunne getrouwheid onder de Compagnie, op interest 
tegen zes ten honderd in het jaar.

1 voor-

Een naamlijst en
reki dcrzclvc juiir- 4
lijks over te zenden. Art. 69. Dus zullen jaarlijks de namen en rekening dergenonj

r
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dien den vrijen handel vergund wordt, overgëzondcnworden, opdat 
weten mag hoe dat dezelve rekeningen staan, en met den eersten 
naar Indië' advijseren hoeveel hunne vrouwen, kinderen, ouders óf 
andere vrienden hier te lande op rekg. hunner gage zouden mogen 
ontvangen hebben.

men

i

!

Concessie tot hef 
verl eenen van trans-Art. 70. En in geval iemand van diegenen, die ecnigen tijd hun

nen eigen handel gedreven hebben, naar het Vaderland wilden kee- P0!!4 aan^Tijelieden ° u . onder limieten,
ren, zal men hunlieden, te weten dengenen, die aan geen [nland-
schc vrouwen getrouwd zijn, op de schepen van de Comp. passage 
vcrleenen, zonder dat zijlieden noglans zullen vermogen eenigè goe
deren daarin te Iaden, meer als een kist met hunne kleederen van 
behoorlijke grootte, dewelke hier te lande komende gelijke visitatie als 
van anderen, in dienst van de Compagnie wezende, in den artikel
brief subject zullen wezen.

■

r
i

Art. 71. En om den voors. personen hunne geconqnesteerde goe- en goederen wis
selbrieven te ver- 
Leenen.deren hier te lande te doen genieten, zullen zijlieden hunne mid

delen aan de kooplieden van D.E. Comp. in de Indiën overleveren 
en van dezelve assignatie nemen, vier van eenen teneur, die voor 
wisselbrieven zullen strekken en hier te lande hij de kamers, daar 
zoodanige personen inkomen, met 8 pr.c®. avance betaald worden.

Art. 72. Boven alle welke beneficiën zullen ook de Gouverneur- 'Permissie totde uit-
Tii i . uceling van lande-

Generaal en Raden van Indië, om de landen te beter met der tijd rijen etc. aan dezel-
degenen, die den vrijen handel verzoeken en zichte peupleren, aan 

daar toe te lande tot den huwelijken staat begeven, mogen uildee-
ïing doen van cenige kokosboomen, als ook van eenig gedeelte in 
de geconquesteerde landen , om te hunnen behoeve le cultiveren, 
te bouwen en vruchten daarvan te genieten, daar en zoo zijlieden 
ten dienste van de Compagnie zullen bevinden te belmoren. . tra

Hef nankweeken van 
allerlei lieestiaal 
door dezelve te be
zorgen.

Art. 73. Zullen ook, zoo het nood is, en dat 'zulks bij de particu
liere vrije handelaars niet genoeg mogt bevorderd worden, alle moge
lijke ordre stellen om de landen, principaallijk in Amboina, Banda en 
Molucoos, met allerlei 'bestiaal, zoo van schapen, als koeijen en gei
ten en hokken, paarden en andere te beplanten. • • : I u.

Art. 74. En opdat de landen van Neïra, Poulo Aij, en an
dere, het zij in de eilanden 
daar geene of weinige inwoners zijn, om de vruchten van de lan
den behoorlijk te plakken, behoorlijk gcpeupleêrd mogen worden , znl-

*

. De Chinezen in de 
landen om dc Oost 

Banda. Amboina of Moluccos, ter woon te permit
teren.van

i!
■i

i
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len de Gouverneur eu Raden van Indië devoir doen, om, nevens de 
vrijgelaten personen van Onze natie, ook uit andere landen en prin
cipaallijk eenige familicn van de Chinezen te krijgen en te verwilligen, 

in dezelve eilanden hunne residentie te komen nemen, alzoo de Chi- 
industrieus, naarstig en ongewapend volk zijn, van dewel- 

ken, naar men verstaat, niet te vreezen is, dat zij te eeniger tijd revol
terende, zich meester, van dezelve landen zouden mogen maken, prin
cipaallijk als men altijd goede zorg draagt, dat alle olïicien en ambten 
bij de nolabclslen en bekwaamsten van Onze natie mogen bediend worden

om
nezcn een

Art. 75. Op de continuatie van de betaling van de soldaten met
«lci^so^dalen^cn^tc- kleedjes, eenige goude matten, die niet als tot groot verlies den vreem
de» den handel der 
vreemden om de Oost 
te stellen.

De noodijre ordre

den handelaars zouden uitgegeven kunnen worden, en andere gevoegelijke 
middelen, tot. uitvoering van den handel der vreemden in de Moluccos, 
Amboina en Banda, zullen de Gouvcrneur-Generaal en Raden van
Indië in alle voorzigtigheid, naar gelegenheid van tijd en occurentie 
van zaken, zoodanige ordre stellen, als zijlieden ten meesten dienste vau 
de Comp. bevinden zullen te behooren.

Te dien einde een 
bekwaam re/idez- 
7'ons te verkiezen.

Art. 76. Zonder ook . te vergeten de verkiezing en verzekering 
van eene goede en bekwame plaats tot eenig rendez-vous op ai zulken 
bekwamen tijd en plaats, als hetzelve, regard nemende op den 
handel van de Engelsehe, Fransche en andere natiën, gevoegelijkst 
en.met de minste schade en perikel van de Comp. zal kunnen geschie
den, wel lettende op deze en andere consideratiën.

Art. 77. Eerst: dat de plaatse bekwaam zij voor de aankomendeAanwijzing wat
daaromtrent dient . .
geobserveerd te wor- eh uit de Indicn alvarende schepen, om zonder veel laveren of zonder 
den. naar verandering van mousson te wachten, dezelve te bezeilen;

2°: dat ze ook bekwaam zij voor de Chinezen, om aldaar veilig 
en zonder.perikel met een mousson te mogen komen;

3°: dat ze ook geprovideerd zij, of nabij gelegen aan geprovideerde 
plaalscn,van versch water,; hout en andere behoeften tot vcrversching, 
opbouwing of reparatie van de schepen noodig;

4°: dat men daardoor met die van Bantam niet vervalle in zoo
danige contenliën, dat de Engelsclicn of andere vreemde natiën onzen 
handel aldaar zouden mogen onderkruipen;

5°: dat de plaatse ook verzekerd zij en wel afgezonderd of ligt 
om af te zonderen van het vaste land, om door menigte van volk 
niet ovcrloopcn en overrompeld tc worden;

6°: dat er eene goede roede, baaijen of havens zij, om de sche
pen te bergen en over te halen;

I:
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7°: eindelijk ook wel gelegen, om den vijand daaruit ligtélijlc alle 
jaar met eenige zeetogten afbreuk, en den vrienden en kantoren van 
de Compagnie secours te mogen doen, en daarom de contanten, ef
fecten, provisiên, ammunitiën, boeken en schriften van de Comp. in 
goede zekerheid en buiten vreeze mogen wezen van door geweld of 
door brand, als in Bantam, Palliacatten en andere plaatsen voor de
zen is gebeurd, overvallen te mogen worden.

I
■

Zal ook niet ondienstig noch ongeraden wezen, dat Het doen Tan «en

men met oorlogschepen en andere, die men in den binnenlandschen togt omtrent neven-
, , . staande plaatsen oude retouren zal mogen missen, jaar- der limitatie aanbe

volen.

Art. 78.

handel en tot uitvoering van 
lijks op den bekwamen mousson en tijden een togt doe in de straat 
Sincapoura, Malacca, voor de Manillas, Goa of andere plaatsen, 
daar men meenen zal des vijands schepen te kunnen attraperen en
deslrueren, zonder, gelijk als voor dezen gebeurd is, alle de kostelij
ke schepen in de Molluccos op te wachten, of in ’t bouwen van 
noodelooze forten te consumeren; mits altijd in deze Moluccos, Am- 
hoina en Banda, zoo vele groote en kleine schepen houdende, dat 
dezelve tegen de invasiën, zoo wel van de vijanden, als van de vreemde 
handelaars, ter nood verzekerd zijn.

Art. 79. Dc Gouverncur-Gcneraal en Raden van Indie zullen m Geen ander als den
........ naam van Nederlan-

alle btieven, contracten en patenten altijd gebruiken den naam van ders of Nederland-
de Nederlanders en de Nedcrlandsche Compagnie, zonder gelijk als Ic'ien^e^ébruike1^ 
voor dezen in eenige brieven, geschriften en "contracten geschied is, den 
naam, titel of provinciën dezer Vercenigde Nederlanden te gebrui
ken, om geen occasie van jalousie, omvraag of onrust tusschcn de 
Vercenigde Provinciën alhier, noch ook tusschen de onderzaten der- 
zelve in de Indië causcren.

Art. 80. Eindelijk zal de Gouverneur en Raden in alles het meeste Alles wat mogelijk

profijt, bevordering en verzekering van de Compagnie ten hoogste Ia- n. e!* Comp^ toe te
brengen.ten bevolen zijn, en geen occasie, zoo veel in hen zal wezen, voorbij 

laten gaan, daarmede zij der Compagnie eenigen dienst en den vijand 
afbreuk kunnen doen, en alle mogelijke ordre stellen, dat de artikel
brieven, instructiën en andere ordonnanciën bij de dienaren van de 
Compagnie en ieder, in het geen hem concemeert en aangaat, behoor
lijk achtervolgd en geobserveerd mogen worden, cn dat een ieder 
m civiele als criminele zaken, mag gedaan worden goed regt cn ex
peditie van justitie, daartoe zijlieden ook zullen maken zoodanige keu
ren, ordonnanciën en instructiën, als zijlieden ten dienste van de Com
pagnie en tot welstand van hunne dienaren aldaar zullen noodig achten.

zoo
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Aldus gedaan, geordonneerd en gearresteerd bij de bewindhebbe- 
ren der Yereenigde Oost-Indische Corap., ter vergadering van de Ze- 
ventienen, binnen Middelburg dezen 22*lBB Augustus 1617, op het 
behagen en de agreatie van zijne Doorluchtige Hoogheid en Hunne 
Hoog Mogenden, de Heeren Staten-Generaai der vrije Yereenigde Ne
derlanden.

i

De Statin-Gbnkraal dezer vrije Yereenigde Nederlanden:
Gezien en geëxamineerd hebbende deze voorgaande Ordonnantie en 

Instructie voor den Gouverneur-Generaal en de Raden van Indiëf 
mitsgaders ook den annexen artikelbrief bij de bewindhebberen van de 
geoctrooijeerde Oost-Indische Compagnie, te hunner laatste vergade
ring van de Zeventienen geconcipieerd en bij Zijne Prinselijke Excel
lentie goedgevonden, hebben H. Hoog Mogenden dezelve instructie en 
artikelbrief mede geapprobeerd en geratificeerd, approberen en ratifi
ceren dezelve mits dezen; ordonnerende overzulks den voorschreven 
Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, mitsgaders ook alle ande
ren , in dienst van de voors. Compagnie of onder Ons en derzelver 
gebied en gehoorzaamheid in Indië vrezende, een ieder in het geen. 
hem aangaat, zich daarnaar te reguleren, zonder des te zijn in eenige 
gebreken, op de pcene daarin begrepen.

i

;1

ÖH

I
Aldus gedaan en gearresteerd ter vergadering van de Hoog Gemelde 

Heeren Staten-Generaai in ’« Gravcnhage, op den derden dag der 
maand van November, in het jaar 1617.

i
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ZICH ZULLEN HEBBEN TE REGULEREN.
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INSTRUCTIE voor Hbudrik Brouwer, Gouverneur-Generaal, en 
de Raden van Indië.

Art. 1. Alzoo het fundament van alle goede, wel gereguleerde Rege- Rcgt cn regtzaken
behandelen naar de 
vaderlandsche prak-ring Bestaat in de administratie van eene Te^lmaii^e justitie, worden de 

Gouverneur-Gcneraal en Raden van Indië serieuselijk gelast, achter-
volgens hunne commissie van de Ed. Hoog Mogende Hoeren Staten- 
Gencraal, mitsgaders Zijne Prinselijke Excellentie, zoo in het gene
raal, als in het particulier, de goede hand daaraan te houden, dat 
op Batavia, en alle andere plaatsen onder het gebied van de Ed. 
Compagnie zijnde , dezelve mag worden bediend volgens de in- 
structicn en praktijken in de Vcrecnigde Nederlandsche Provin
ciën doorgaans, zoo in het civiel, als in het crimineel, geobser
veerd i, cn dat tot den tijd van hier cene andere bijzondere instructie

i
tot nader order.

1 Zeven jaren te voren was reeds, onder de regering van den Gouverneur- 
Gcneraal de Carpektieh, bij het Plakaat van den 16dcn Juny 1625, «inge
volge de recommandatie van de XVII«nbij hunne missive van den 4den Maart 
1621», hier te lande ingevoerd en verbindend verklaard: de gedrukte Ordon- 
nanciën (zoo alsdelIH. Meesters dezelve daartoe expresselijk herwaarts had
den overgezonden), zoo op de vordering van de Justitie binnen de stad, alsmede 
ten platten lande van Holland, van 1 April 1580, als op de Policie van dezelfde 
dagteekening, door de Stalen van Holland en West-Vriesland voor eeuwig 
edict gestatueerd ; van welke ordonnancicn die op de justitie eene algemeene 
proccs-orde in civiele zaken voor de geregtenindestedenen ten platten lan
de (behalve het Hof) bevat, en naar dewelke de wethouders dezer stad 
cn de oflicicren van justitie in de republiek van Batavia en alom in het 
koninkrijk Jacatra, in ’tvor ’eren van de justitie, zich voortaan, zooveel 
eenigxins hier te lande yraklikalcl zij, zouden moeten conformeren; terwijl 
de politieke ordonnancie, handelende over het huwelijk, de successie ab in- 
testalo, de huur en pacht van landerijen, hypotheek en registratie van 
vreemde of onder verband gehragte goederen, de geregtelijke kosten enz., 
zooveel eenigzins naar gelegenheid dezer landen , zoude ingevoerd worden,

’ S
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óp den naam van H. Hoog Mogenden en Zijne Excellentie gemaakt 
en overgezonden zal zijn, waarnaar alle regters in ’t toekomende zich 
zullen hebben te reguleren. '

Art. 2. Zullen mede de Gouverneur-Generaal en Raden van ln- 
dië vooral wel letten en daartoe order geven, dat alle civiele cn 
criminele zaken, zoo haast doenlijk is, mogen worden getcrinincerd, 
de zaken en dagclijksche processen mitsgaders de gevangenen, uit 
welke oorzaken hetzelve wezen moge, niet opgehouden, maar iedereen 
gedaan worde kort regt en expeditie van justitie, opdat allder buiten 
klagten blijven mogen.

Ieder kort cn goed 
regt te laten ge\voi> 
den.

:
:

ii Art. 3. Alzoo de Compagnie door voorgaande executiën over za-Overarroote delic
ten zuflen de Vicc- . „ . . _ . . i .
Gouverneurs buiten ken van notoire Cnmina Lcbscd Majestatis 1 m groote ongelegenheid, 
consent van Generaal , . ■, , , * . . n j r> n ien Raden niet mogen verachting cn schade gebragt is, zullen de Gouverneur-Generaal cn
disponeren. Raden van Indië scherp letten, en tot dien einde de respectieve Vicc-

fi
!(

Gouverneurs en Directeurs Yan de kantoren en forten Yan Indic
expresselijk ordonneren, in alle groote zaken, als zijn van conspira
tie, verraad cn diergelijke, ten principale niet te procederen zonder 
kennis van den Generaal en Raden van Indië, dewelke zij in zulke 
gevallen, die God verhoede, daarvan dadelijk advijseren zullen, om 
voorts daarin gedisponeerd te worden, als naar behooren.

i11
r
ü;;

Art. 4. Insgelijks zullen dfe Generaal en Raden van Indië wel heb-De Indische natiën,
riendelijk te ben te letten en iedereen belasten, dat alle Indiaansche natiën vriende-nezen,v 

tracterren.

i evenwel uitgezonderd in ’t stuk op de successie ah inteslato, in welker 
plaats hier gebruikelijk en onderhouden moest worden, als een gemeen land- 
regt, de bijzondere verklaring en Hplakaat, bij de gemelde Staten den J3aea 
Mei 159-1 en 18dea December 1599 voor eenige steden en districten in Holland 
geëmaneerd. Deze successie ab inteslato is in haar geheel opgenomen in de 
Statuten van Batavia (van den ja re 1642, fol. 125), doch later ingetrokken 
en vervangen geworden door het octrooi van de Staten-Generaal van 10 
Januarij 1661, alhier ingevoerd bij de Indische Resolutie van den 7d'° Fe- 
bruarij 1662. Ilij dit octrooi is bepaald »dat in materie van successie ab 
inteslato, overal in Indië en op de ginds en herwaarts reize zal worden na
gekomen de voorschr. politieke ordonnancie (van 1 April 1580), zoo als de
zelve bij de nadere verklaring van de Stalen van Holland van 
ook bij dat octrooi is geëlucideerd; en waar de voorschr. gedrukte ordonnan- 
ciën en instrucliën niet statueren noch disponeren, zouden, volgens het 
plakaat van 16 Junij 1625, de regters volgen en in acht nemende gemeene 
civiele regten, zoo als die in de Ferceni^de Nederlanden morden geprakti
seerd. Zie het Indiseh Plakaat-boek Vol. ï. fol. 66. — Bij datzelfde plakaat 
is ook gearresteerd eene bijzondere orde van procederen in criminele saken.

1 Hier wordt waarschijnlijk bedoeld het voorgevallene te Amhoxna in de 
maand February 1623; waarvan de bijzonderheden te lezen zijn bij vak Kam
pen 1. c, bladz. 279 en voJg., en de daarbij aaugehaalde schrijvers.

I
:

&:

1j| i
-.i

13 Mei 1594 en
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Jijk gelracteerdi en jegens hen niet onbehoorlijk geprocedeerd -worde, en 
zonderling de Chinezen, dewelke met alle beleefdheid dienen gewonnen, om 
den handel van dezelve op I?atatna meer en meer te doen vermeerderen 1..

Art. 5. De justitie al wel gesteld zijnde, zal het noodig zijn, dat al
le dienaren van de Comp., van welke kwaliteit of conditie die zullen zijn, den. 
en niemand uitgezonderd, tot hun devoir gehouden worden.

De dienaren tot 
hun devoir te hou- ]

Art. 6. Dat niet alleen de Gouverneur en Raden van Indië, maar pen eed jaarlijks tedoen vernieuwen.
ook alle andere officieren op de respectieve forten en kantoren van In
dië. jaarlijks vernieuwen zullen hunnen eed, in den aanvang van hunne 
dienst gedaan, en speciaallijk aangaande den particulieren handel beloven 
zich te zullen reguleren naar de order en plakaten daartegen van tijd 
tol tijd gestatueerd, of die namaals gegeven en geordonneerd zullen worden.

Art. 7. En alzoo de excessen, in den particulieren handel dagelijks De pracht in te bin
den.

grasserende, veel veroorzaakt worden door de grootc pracht, die Lij 
hooge en lage dienaren van de Comp. in Indië gepleegd wordt, zullen de 
Gouverneur en Raden van Indië, achtervolgens den 21*lco artikel van 
hunne instructie 3, hetzelve voorkomen met zoodanige sumptuaire keuren, 
ordonnanciën en instructiën, als zij tot den gemeenen welstand aldaar 
bevinden zullen te behooren 3.

1 » Wel ware te wenschcn, dat de burgers te Batavia denzelfden handen
arbeid willen doen, dien zij in hel Vaderland, om eerlijk aan den kost te 
geraken, moeten doen, en alzoo mogten leven met cene affectie, om daar le 
blijven en zich vast te stellen, waardoor dan eindelijk eene vaste kolonie van 
Nederlanders zonde worden geëtablisseerd; maar gelijk meermalen hebben 
geschreven, zoo bevinden meer en meer, dat het meercndecls derwaarts gaat, 
niet met eene regte intentie om te blijven, maar In kort de middelen te ver
krijgen oin wederom te keeren; zoo dat, tot besluit, voor de Comp. geen be
ter middel alsnog zie», als Batavia, van allerhande Indische natiën en bij
zonder de Chinezen, zooveel praklikabel is en met goede verzekering ge
schieden kan, le doen frequenteren en bewonen, waaruit te zijner tijd nog 
cene goede kolonie zoude kunnen voortkomen.” Pafriasche Missive, 13Sep
tember 1635. Het is lxïkend, dat ten gevolge van deze beschouwingen, het 
getal Chinezen te Batavia jaarlijks is toegenomen, en weldra zijn ze de 
voornaamste ambachtslieden geworden. Tijdens de Comp. dreven ze hier ook 
een uilgcbrciden handel, doch meer als factoors en tweede hand.

* Van den Augustus 1617.
3 Nadat tot wegneming van deze excessen onderscheiden plakaten 'wa

ren uitgevaardigd, is eindelijk, onder het bestuur van den Gouvcrneur-Ge- 
neraal Jacob Mossel, den 30"*» December 1754, een Reglement van pragi 
f-n praal gearresteerd, hetwelk gedrukt te vinden is in de Beknopte Beschrij
ving der O. /. etablissementen van Aiw Huijsers (Amsterdam 1792). Dit 
Reglement werd op den llde* December 1795 ingetrokken, ten blijke «der 
knochlheid

j!
ver-

de Indische Regering aan de nieuwe orde v.an zaken, met den 
aaovaiig van dat jaar in Nederland ingevoerd.»

van

■

v
'
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Art. 8. Overzulks wordt verstaan, dat te Batavia, als zijnde het te- 
van Indië, waar alle andere plaatsen zich naar 

reguleren, op UEd. aankomst, worde gemaakt een order en reglement 
van staat, zoo wel voor den Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, 
als alle andere Ministers, waarin wij vertrouwen, dat UEd. met zooda
nige discretie zullen gaan,dat de Comp. in de jaarlijkscheongeldendaar
door ontlasting gevoelen, en niettemin haar credict, eere en reputatie zal 
behouden worden.

Ken reglement te 
dien einde te ontwer-

in trein te genwoordig renaes-vouslen en 
rengen.

Art. 9. ’t Voomoemde reglement gemaakt zijnde, zal het ook noo- 
dig zijnte behartigen, dat alle onnoodige werken en fortificatiën, meer 
tot pracht, als tot sterkte en dienste van de Ed. Compagnie dienende, af
geschaft worden.

De onnoodige werken 
en fortificatiën af te 
schaffen.

Art. 10. Insgelijks dat alle onnutte dienaren van de Comp., groote 
of kleine traclcmenten trekkende, die met profijt nieten konden worden 
geëmploijeerd, maar ledig loopen en den kost niet waardig zijn, zonder 
verzuim opgezonden, en dezelve om eigen, particuliere consideratiën 
of recommandatiën aldaar (niet) gehouden worden; hetwelk UEd. ernstig 
belasten alzoo te laten geschieden, opdat geene maandgelden betalen 
aan degenen, die ze niet verdienen.

En onnutte dienaren 
naar het Vaderland 
te zenden.:

I

!i
\\
I
;;i

Art. 11. Op het vertimmeren van Comp. schepen, in Indië extraordi
nair veel kostende, dient mede wel gelet, en niettemin behoorlijke 
reparatie .van alle schepen en jagten, met dezelve wel over te halen 
en te kalvaten, gedaan, tot welken einde continueren zullen UEd. 
van liier partij teer, pik, harpuis en zwavel successievelijk te zenden, 
doch zullen UEd. de groote nieuwe oorlogschepen, gedestineerd 

merkelijk'henoodl g- in. ’t land te blijven, tegen dat merkelijke reparatie van doen heb- 
te zcudcn!ie ,C hUlS ken, met retourei1 cens herwaarts aanzenden, om alhier behoorlijk 

gerepareerd te worden.

Op de vertimme- 
ring der schepen 
almede regard te 
slaan.

1
1

■ i

y:if om

i!1

Een bekwaam equi- 
page-meester aan te 
stellen.

Art. 12. ’t Is daarom ook zeer noodig, dat een vigilant, getrouw 
equipage-meester bij UEd. gebruikt , worde, om alles met de beste me
nage te overleggen, die ook goede correspondentie met [de respectieve

rigt nwet^vorden61** ^amer8’ aangaande de gelegenheid van ieders schepen, zoude kun
nen houden, en goed bewijs

:

al het gene den equipage-meestervan
conceraeert.

Art. 13. Alzoo groote klagten gedaan worden, dat de overko-Twee commissaris-
mende Yivres te stel- mende Yivres, wijnen, azijn, olie, vleesch, spek en boter, met het

geen meer daar aan dependeert, in Indië naar behooren niet worden
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verantwoord, en eenige dienaren van de Comp. hun personage daar
onder zeer spelen zouden, achten wij, dat alle de overtomende vivres 
zouden (behooren) gesteld worden in handen van twee personen, als 
commissarissen van dezelve, die, op het aankomen der schepen, daar
op goed regard nemen, van de ontvangen uitgifte pertinent boek hou
den, waaruit kan gezien worden.

Omtrentde ammuni
tie poederen in Indië

genomen werd op de ammunitie, wapenkamer, lont, kruid, kogels, almede zorg te dra- 
grof kanon etc., schoppen, spaden, houwers etc., waarover de res- gCn* 
pecticve kantoren met Batavia dienen te corresponderen, opdat jaar
lijks alsdan perfect mogen weten welke soorten en hoe veel ammu
nitie in lndic zij, en wat er aan ontbreekt.

Art. 14. Wij zouden dan ook geraden vinden, dat gelijk opzigt

Art. 15. ’t Zoude dan ook, Onzes' oordeels, niet vreemd zijn, dat I)c aanstelling
,, iii een Kaad van Indië

ten minstg een van de Raden van Indië, of een ander bekwaam per- als commissaris over
soon, de zeevaart verstaande, nevens den equipagemeester opzigt had *S n°°
op het equiperen en toerusten van alle vloten en schepen van Bata
via afgaande, mitsgaders alle scheepsgereedschappen, als: ankers, 
touwen, zeildoek, blok-ijzerwcrk van gesloopte schepen en jagten, 
vaten etc., dien ook bevolen zoude kunnen worden het toezigt op alle 
houtwerken van balken, planken etc., alsmede van kisten met medi
camenten, en alle kruiden en andere waren meer tot apothecarijen 
en chirurgie behoorende.

van

Art. 16. Wij hebben UEd. ook in bedenken willen geven, of het Aanwijzing hoeda- 
J u mg die te verstrek-

niet hoog noodig zij, dat van de voornoemde goederen niet zoude ken. 
mogen gedisponeerd worden, dan op de ordonnanciën, te passeren 
bij de voornoemde personen, cn dat de dienaren, die onder dezelve 
gesteld worden om de goederen te leveren, geene ordonnanciën in 
rekening valideren zullen, dan daar de quitantiën Yan de levering 
onderaan gevoegd en behoorlijk onderlcckend zullen zijn.

Art. 17. Tot bevordering van de fortificatiën en andere stadswer- Eet opzigt over de
fortificatiën en sfads-

ken dient mede een uit de Raden van Indië gecommitteerd, opdat werken almede aan 
alles onder goed opzigt en met de minste kosten geschieden mag, Jp^drlgen! 
mitsgaders ook in deliberatie genomen, of men die met minder kos
ten niet zoude kunnen besteden.

i
De ongelden in In- 

dië te besnoeijen.Art. 18. En alzoo uit de jongste overgekomen boeken gezien 
hebben, dat de generale ongelden van Batavia te zamen in éón 
jaar beloopen hebben over de tien honderd vijf en zeventig dui-
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zend pilden, zal het hoog noodig cn eenmaal tijd zijn, dat niet 
alle mogelijke vlijt gelet worde 
snijden, als:

de voornoemde ongelden te be>om

’t Kasteel Batavia 
met de minste kosten
inslaat van defensie ten het kasteel en de stad Batavia zal kunnen in zoodanige verze- 
te brengen,

Art. 19. Dat gelet wordt op wat manier men met de minste kos>

kering brengen, dat dezelve tegen de magt van den lilattara?n cn
alle andere vijanden zal kunnen worden gedefendeerd. waarin onze

doch omtrent dc meenjng is, het kasteel in goede orde te brengen en houden, en in
dóen buiten nader dc. stals-fortificatic'n ten principale, volgens het overgezonden project, 
order. -zonder ons nader ad vijs niets te doen.

Art. 20. Item of men behoorde te continueren het rantsoen aan 
die voor de kajuit a I J- rijsd. voor ieder hoofd per maand, bij den 
Gouvemeur-Generaal Carpintier goedgevonden en verstaan te ver
strekken, in zulten tijd als er geen. olie noch azijn gegeven kon 
worden, hetwelk toch niet geacht en, zoo wij verstaan, der Compa* 
gnie meer schande als eere nagezegd wordt, bedragende niettemin 
jaarlijks ƒ 6,500.

Order omtrent de 
verstrekking van het 
rantsoen voor de ka
juit op dc schepen.’

1

I*
Ark 2i. Item of men aan de weduwen vnn 7s Comp. dienaren 

op Batavia zal continueren ’t geven van het halve maande) ijksche
Item omtrent de 

continuatie van het
zelve rantsoen aan
dfenaren*11 ran^S0C11 van ^iare mans, ieder naar zijne bediening, en dat tot het

trouwen aan rijken en armen, bedragende omtrent jaarlijks tot laste

I
d

j de Compagnie ƒ 1400.van:
De verstrekking 

van maande Iij ksche 
huishuren excuse
ren.

Art. 22. De subsidien van huishuren op Batavia, die aan diverse 
getrouwde kooplieden, predikanten en minderen worden gedaan tot 
laste van de Comp., bedragen jaarlijks ruim ƒ1,000—, ’twelk zoude 
kunnen worden geëxcuseerd.

j

1
0

De lasten van 
’sComp. stal te be- 
snoeijen.

Art. 23. Alzoo liet onderhouden van Comp. paarden in getal van 
omtrent 40 stuks jaarlijks van fourrage, zadels en toornen, behalve 
de lasten van omtrent 36 personen, komt te bedragen ƒ 7000.— 
jaarljjks, is.goed gevonden de Comp. daarvan zooveel mogelijk te 
ontlasten, en geen meer j^n te houden, ais tot beveiliging van de 
landen buiten Batavia nöodig is.

■

:

:

i|
;1

Art. 24. Zoo wordt mede verstaan, dat de Gouvernenr-GeneraalO een karossen of 
paarden der diena-
ren ten laste van de Daden van Indië, of ook eenige andere Vice-Gouverneurs, Directeur 
Ed. Comp. te laten.

en

en dienaren van de Compagnie geene paarden of kïirossen houden tot 
laste van de Comp., doch op hun eigen tosten zallcn mogen houden-

i

■i
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J)e daghuren van 
de lnlandsche «lin

de daghuren van de Chincsche zaag- en timmerlieden op bachtslieden
snoeijcn.

Art. 25. Item om zooveel mogelijk te besnijden of geheel te 
excuseren
Comp. werf, wekelijks bedragende 150 a 170 realen, zijnde ruim 
'sjaars 19 gulden (?), welke kosten bij den Generaal Cokn zalr. in 
het geheel of ten naasten bij geëxcuseerd zijn. •

be-

Art, 26. Idem de daghuren van de vrijburgers, die op de tim- En de vrije timmer- 
u " u lieden,

merwerf verdiend worden voor timmerloon aan booten en. schuiten^
bedragende per week ruim 100 gulden, komt ’s jaars.ƒ 4,800,— ’t
welk mede in het geheel of meerendeel bij gemelden Heer Coejt

zalr. geëxcuseerd en met ’s Comp. volk gedaan is. 1

Art. 27. Item aan de Chinesche arbeiders is. in min als twaalf Item van Chincsche
arbeiders te excuse-

maandeu, voor arbeidsloon van goederen te lossen en laden voor re- ren. 
kening van de Comp. contant betaald 1184| realen, komt te bedra
gen ƒ 2960.—, ’t welk bij den Generaal Coeit ook te eeneninaal 
werd geëxcuseerd, en ook bij ’s Comp. lijfeigenen', slaven en scheeps
volk wel gedaan kan worden.

Art. 28. Staat ook te letten, dat aan bamboezen en atap op Ba- Omtrent lietbezor-
OA ... . gen van bouwstoffen

iavia voor rek. van de Comp. in contant gegeven is zü59y realen zal het voorbeeld van
.van achten, zoo tot opbouwing van koestallen, ziekenhuis, slaven- gevolgd'wordeju0^
huis, logies in bet kasteel, soldaten-woningen, corps de garde, in
deu tijd van 15 a 16 maanden komt ƒ 5150—, ’t welk dc Generaal
Coeh excuseerde, die de bamboezen den zwarten Het halen, cn atap
zelve maken en gras gebruiken, daar men nu ter contrarie, zoo
onderrigt worden, de bamboezen bij wijlen in voorraad heeft doen
koopen, zonder die van doen te hebben.

Art. 29. Aan s Compagnie s dochters, die 50 realen tot bruid- En de afgave van de
... gewone huwelijks-

gittc genieten, en getrouwde personen van lner gaande 20 realen, gift aan Comp. doch -
sedert 14 a 15 maanden betaald, cn heeft de Comp. gekost rijlcsd. ^eerd”vorden!L^
2767 in contant, ’t welk in bet toekomende van zelf zal komen
te cesscren, alzoo volgens Resolutie vandeXVII0ttl van nu aan geene

* Van den Ssten November 1631. Den 17den September 1647 bepaalden de 
XVII»« echter om, «tot voortzetting van koloniën, vrouwen met hunne 
roans naar Indië te zenden,» terwijl, tot voortzetting van den landbouw aan 
de Kaap «kolonisten derwaarts werden gezonden, waaronder ook Franscho 
•gereformeerde vlugtelingcn, voornamelijk die zich op den wyngaard en 
• distelcren van azijn en brandewijn verstonden, en wel vooraf 4S meiden*. Zie 
de missives van de XVII*» van 3 en 6 Oct. en 5 November 16S7 en 25 Maart 
16S8. Zie voorts hierboven de aanteekening op bladz. 40.

I



56 PUNTEN EU ARTIKELEN, IN FORMA VAN INSTRUCTIE, VOOR

(vrouwen) meer gezonden zullen worden, en ofschoon al eenige komen 
mogten, wordt verstaan, dat men dezelve niet zal betalen.

Het aanmaken der
bcnoodigde riemen , .
doorComp. dienaren riemen, ten behoeve van schuiten, booten en tingams, op Batavia 
te laten geschieden.

Art. 30. Dient mede geannoteerd, dat voor omtrent 800 stuks

door vrije lieden doen maken, de Comp. betaald heeft in den lijd 
11 a 12 maanden, de somma van 81 Of realen van achten, 

makende ƒ2025—, ’t welk bij den Generaal Coen niet is toegestaan, 
en bij 's Comp. volk gedaan kan worden.

van

Art. 31. Aangaande het ziekenhuis of het hospitaal, 3t welk deDe vermeerdering
trent het cureren te Comp. op Batavia kost omtrent ƒ 12,500— wordt UEd. in bedenking 
betrachten. gegeven, of de zieken, zoo wel matrozen als soldaten, bij dc ge

trouwde soldaten of slechte burgers niet gefourneerd en tot minder 
kosten van de Comp. geaccomodeerd zouden kunnen worden.

En zoo mede ten op- Art. 32. Insgelijks beroerende het vrouwenhof cn school, behalve 
wen-hui*1 en school de gage van de regenten anders jaarlijks der Comp. kostende ƒ6,500.— 

alhoewel hetzelve om de voorsz. redenen voortaan meest zal komen te 
cesseren, zoo kunnen UEd. cens overleggen, of men de dochters, die 
nog zijn bij getrouwde lieden, niet zoude kunnen besteden om dc 
kost en kleeding te winnen, en dc jongens op de schepen te gebruiken.

enz.

:!

De onnoodige fortifi
catiën envertimme-
ringen te excuseren, consumcerd met timnicringen en fortificatiën, waarvan de Heer van 

Diemen pertinente verklaringen kan doen, verstaan wij dat op UEd. 
aankomst alles met de beste menage, ten meesfen dienste van de 
Compagnie bevorderd, en hetgeen onnoodig is nagelaten zal worden.

Art. 33. Alzoo wij bevinden, dat op Batavia groot geld is ge-

!::
i;-i

Art. 34. Om een ieder met woning te accomodercn verstaan wij, 
van de Comp. geexpendeerd wordt, geheel 

contrarie de meening van den Heer Generaal Coen, die verstond, 
dat, die zijn gemak begeerde, zulks mogt bekostigen, en niet de Ed. 
Coinp., waarop UEd. regard nemen en orde zullen stellen, dat de 
Comp. daarmede niet wordt bezwaard.

ij Comp. dienaren hun
ne eigen woningen 
te laten bekostigen, dat groot getal tot laste|jj

m
ij

M

Art. 35. Wij zien ook, dat de kleeding van des Generaals zesDe kleedingen der
hellebardiersefc.cn . . # _ . . .
het getal derzetve te helbardicrs, vier lijfsebutters en jongens, der Comp. jaarlijks kost
besnoeijen. meer als ƒ 5,000—, ’t welk wij verstaan besneden moet worden,

het getal van helbardicrs, lijfschutfcrs en j’ongcns in zulker voege
dient verminderd, dat de Compagnie met den eersten daarvan ’t ef
fect zal mogen te gemoet zien.:!

! •
i
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Art. 36. Item lioe voor levende en doóde Javanen- irl den oorlog Van de noodzake- 
, j i • x r trin Af i n . . . iijkheid der gesteldebekomen, betaald is ƒ4,5UU. Ut nu de Lompagme zooveel hier premie op ieder Ja-

vaansch hoofdonder
zoek te doen.

1:1 m
<

gelegen is, dat Ons in zoodanig geval, dat God wil verhoeden, 
hetzelve zooveel zouden laten kosten, wordt UEd. in bedenken gegeven. feil
aan i

a. Art. 37. Uit de generale en particuliere kantoor-boeken van Ba lie ongel den op de 
begravenis der Gene-

tavia gezien hebbende, dat voor de begravenis van de Generaals raalsniet weder ten 
Coen en Spex tot laste van de Compagnie gebragt zijn over dé 6,300 Coinp. te brengen, 
gulden, kunnen Wij niet verstaan alzoo te laten passeren en alhier, 
nu wordt verhaald, om UEd. te verklaren onze meening in zulken 
geval te zijn, dat hetzelve tot laste van de Comp. niet zal mogen 
komen, maar ieder zijne onkosten dragen moeten,- zoo dat naar re
den behoort.

■Siiii
i

Kil: 1-; hl:;: 31
i-jJ

1m:
Art. 38. En alzoo Wrij mede gezien hebben, . dat jaarlijks aan En het distribueren

...ij-, . van premien zooveel
verscheiden personen uit de middelen van de Lomp. vereermgen ge- mogelijk te cxcuse-
daan hebben, dewelke wel geëxcuseerd kunnen worden, zullen UEd. *cn’
in alles zoeken het profijt en den dienst van de Compagnie, ’t welk
UEd. tën hoogste gerecommandeerd wordt in alle voorvallende zaken,
zonder eenige particuliere inzichten, te willen betrachten.

':u■

'ij!: 'lil
%

V

. is
. ijArt. 39. Komende verder tot den handel, waaruit .de vruchten 

de lang gesupporteerde onkosten en moeite eindelijk te verwach
ten hebben, worden UEd. serieuselijk gelast en bevolen, Üenzelven inet * 
alle mogelijke industrie, volgens orders, instructiën en menage overal . 
te bevorderen en te doen achtervolgen, namelijk:

De menage in acht 
te nemen. j{ ih

■ ::van
; • k

sim
KI55

iArt. 40. In Perste, dat geconsidereerd moet worden, hoe de De Engelschen in den 
Engelschen dien handel met Ons gemeen, nu zonderling voorgenomen del te verkloeken, 
schijnen te hebben, denzclven met hunne magt te restaureren, en daar
om bij Ous zonderling gelet moet worden, om met naarstigheid en 
vigilantie zooveel als mogelijk is te weeg te brengen , dat van hen 
daarin niet worden verkloekt, dat met weinig schepen in korten tijd 
groote kapitalen verhandeld hebben.

■3

• Art. 41. Ter jongste vergadering van de Zeventienen gëdelibe- en
reerd zijnde, of men den handel met den koning of met particulie- afgezonden order ten

opzigte daarvan.

ran het

ren in Gantvonlaar ofBandaar stabiliëren zoude, is goedgevonden aan 
Anthonio Dïlcoebt van Alcppo hierover té advijseren en ordonneren • 
eene proeve te jiemen, om de negotie met particulieren aan te vangen

m1 Tc Stam was de koning koopman en wel monopolist. • «
8

::» v

i\
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houdende niettemin met Malambeeh en alle andere van den honing 
depcnderende goede vriendschap en correspondentie, en dat met hem 
alle openstaande dissentiën ten meesten dienste van de Comp. zoude 
zoeken af te handelen.

Art. 42. Wij oordeelen, dat voomoemde negotie voor de Corap.
mo

st i tsgaders wat daar-
omtrentdientinacht .
genomen te worden, dient te onderhouden met zoo weinig omslag van dienaren, als

gelijk is, vooral lettende, dat getrouwe, ervaren personen aldaar ge
bruikt worden, vijanden zijnde yan alle particuliere, en zonderling 
dat voomoemde negotie mcerendeel gedreven mogt worden met cou
rante , vendibele koopmanschappen, die goede en ordinaire avans ge
ven, en dat aldaar zooveel specerijen verhandeld mogen worden, als, 
om den handel in Souratte en Coromandel niet te bederven, aan de

:

ii
i!

man gebragt kunnen worden, waaraan de Vcreenigde Compagnie ten 
hoogste gelegen is.

In het toekomende . Art. 43. Dewijl de Ambassade van Jan Smitt tot grootc kosten
geene ambassadeurs _ . , , . „
op den vorigen voet van de Compagnie vruchteloos uitgevallen is, en dat die handel zoo 
aan den Pcrsiaan te 
zenden.

i
groote onkosten niet lijden kan, kunnen wij niet goedvinden op dio 
manier in het toekomende te gaan, maar, de zaken zulks vereischen- 
de, van hier Zijne Majesteit van Persië met eene eerlijke vereering 
te begroeten.

;■:

Art. 44. Aangaande den handel in Souratte hebben uit de ad vij
zen, zoo van den Directeur Van Kaesell, als zijne prajdccesseurs, altijd 
wel kunnen begrijpen, hoo noodig het zij, dat het voornoemd kan
toor met een dubbel kapitaal voorzien mogt zijn, om alle koopman
schappen op zijnen tijd en na den oorlog in te koopen, maar als men 
door verscheiden ongelegenheden hetzelve tot nog toe niet heeft kunnen 
te weeg brengen, en dat men inderdaad bevindt, de voorz. ban
del met zoo groot profijt niet gedirigeerd kan worden, als men op 
een stel en sprong, zoo men gemeenlijk zegt, de goederen genood
zaakt is op te koopen, is goedgevonden den voomoemden Directeur 
Kaesell te authoriseren, om zooveel penningen op te ligten, als tot 
den handel noodig wordt gerequireerd, mits daarin gaande met alle 
discretie en getrouwheid, gelijk aan voomoemden Van Kaesell bij par
ticuliere missive in allen ernst gerecommandeerd hebben.

Order omtrent het 
liglen van gelden op 
interest in Souratte.

ii

I
j .Ii\SI

De voorslag tot het Art. 45. Op den voorslag van den Directeur Var Kaesell, om al- 
0^^“ ^een’ met assistentie van de Engelschon en die van Souratte, om 
gezenn^e* aanue~ een*Se an^ere sterkte van de Portugezen daaromtrent te in-
■“«hjk. corporeren, zouden Yoor alsnog niet kunnen goedvinden hetzelve=.ii

J1!
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voor te nemen, alzoo de handel aldaar zoodanige onkosten niet lijden 
en de Comp. haar garnizoen eerder behoort te minderen al$mag,

vermeerderen. Alles moet aldaar, gelijk in Pcrsië, met goede menage ®e menage aldaar 
o verwonnen,, de groote onkosten en particuliere handel besnoeid, en ten 
goed, getrouw volk aldaar, tot redres van de excessen in den voor
noemden particulieren handel en de groote onkosten, gcëmploijeerd 
worden.

*.v.~, cn getrouwe 
dienaren te hebben.

:

'
IArt. 46. Alzoo de Portugezen, in Goa en andere daaromtrent ge- Tegen de oorlogs-

legen plaatsen, sedert eenigen tijd groote praeparatiën ten oorlog gemaakt tugezen wel op hoe
de te wezen, doch 
geene moeite en on
kosten te maken dan 
bij noodzakelijkheid.

hebben , en overal nog groote geruchten laten gaan, van zich groot te 
armeren, waardoor te vreezen stond, dat Wij en de Engelschen van 
hen bezocht zouden zijn geworden^ nademaal aldaar geen bijzondere 
inagt bij de hand was, en dat door het schrijven van den Directeur 
Vin Kaesell veroorzaakt is, dat A°. 1630, door gebrek van meerdere 
schepen, van Batavia naar Persié en Sour.atte geen bezending ge
daan is, zijnde alle voomoemde praeparatiën ca magt der Portugezen 
daarna in rook verdwenen, zonder iets bijzonders verrigt te hebben, 
zal men in zulk geval op zijn stuk wel en yoorzigfig mogen letten, 
maar ook der fortuin wat moeten toegeven en voor zeker houden, 
dat de Portugezen een maxime hebben en gewend zijn groote ge
ruchten te laten van hun armeren en praeparatiën ten oorlog, om 
hunne vijanden gestadig werk te geven .en. - in onkosten te consume-

:

I

ren.

Den overvoer van 
Moorsclie goederen

derlinf: om allen particulieren handel in de voomoemde kwartieren van met Comp. schepen 
u . . .... . . . ... . . beleefdelijk af te

Persië en Souratte, zoo veel doenlijk is, te Jbeletten, hebben lner- slaan.
van expresse order gegeven aan den Directeur Van Kaesell ep Bel
fort , dat ze geen moorsohe goederen met de schepen yan de Com
pagnie op vraclit vermogen zullen .over te voeren, maar het zelve be
leefdelijk te excuseren <en, niettegenstaande de Engelschen, den 
Mooren daarin ;nimmer «eer ie consenteren en, zpo doende, hen uit 
de gewoonte te brengen.

Art. 47. Qra verscheiden goede en gewigtige consideratiën cn zon-

Order omtrentdea 
prijs der speceryea

sell, idato 12 Januarij 1631, verstaan, «dat-de handel van de speqe- ui Souratte. 
rijen dldaar iop al ;zoo goeden voet ,en prijzen gehragt was, ven ons 
daarin -geene -andoren verhinderen zouden kunnen., als de Engolsohen 
of Decnen, die door de hooge .prijzon zullen zoeken Ons dien 'handel 
niet alleen te laten, maar ook te bederven, en mitsdien zeer consi
derabel ós, niet liskoorde lè rhouden\Qp .een rmiddeJmatjgQnprijs, om

Art 48. Zoo gaarne hebban wit de jongste advijzen van Va«Kae*

*
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'al zoo anderen van dien handel te doen afzien en alleen te mogen 
gauderen.

Art. 49. Uit de advijzen van den Gouverneur ÖIarten IJsbrant- 
gezien hebbende het gepasseerde tusschen Ons en de Mooren, 

en hoe. het ongelijk Ons aangedaan gedresseerd was, kunnen Wij 
niet goedvinden, dat het kantoor Masulipatnam zouden verlaten, bij
zonder in cas van ongelijk., ’twelk Ons van nieuws bejegenen mogt, 
altijd goede occasiën hebben kunnen Ons van hen te revengeren, 
en daarom de handel aldaar dient gecontinueerd.

’t Kantoor Masuli
patnam niet opbre
ken. SES

Art. 50. De groote klagten van den voomoemden Gouverneur, 
l-JJJ'^CoroutandeP-vol- 200 over den partikulieren, als gepermit(eerden vrijen handel van die 

van Batavia, heeft Ons doen resolveren, tot noodige gcrequireerde 
order en remedie daartegen, (denzelven te verbieden) gelijk dezelve 
diensvoïgcns geheel afgeschaft en op het rigoureuste verboden wordt, 
als in de plakaten, jongst naar lndië gezonden, kan gezien worden, 
dewelke UEd. gelast worden punctucellijk naar den letter, zonder eenjgc 
infractie, te doen observeren en executeren.

• De partikuliere

gens de plakatenver- 
bo den.

Art. 51. Wij hebben uit de jongste advijzen kunnen verstaan,Malakka te belege-
onraadzaameZen hoe - de Onzen, op het verzoek van de Atchiners om adsistentie 

tegen die van Malakka, zich gedragen hebben, maar zouden geens
zins geraden vinden Malakka te belegeren, zoo wel dat Comp. ge
legenheid hetzelve niet toe laat, maar dat de plaats zelfs met vre-

! de niet zoude blijven bezitten; en meer oorlog op Onzen hals halen, 
is voor de Comp. ongeraden, ondienstig en onkostelijk.i

i.i
Doch het vaarwa- ' Art. 52. Wij achten verder beter, ja noodig te zijn, dat om 

plaalsTeze^te hou- ^cn vÜan^ die kwartieren werk te geven, het vaarwater benoor- 
en‘ den Malakka met eene curieuse vloot bezet worde gehouden, waar-

i

Ut!
i

door de vijand gebonden en de Comp. haren handel met beter zeker
heid in verscheiden1 andere kwartieren zal kunnen doen.il'l

Art. 53. Den voomoemden consideratiën op den handel van Per- 
sië, Souratte en Coromdndel moet ook gevoegd worden, dat ge- 

s^eccrijen lijk op alle de voomoemde ■ plaatsen de specerijen nu op goeden 
prijs zijn gebragt, de voormelde respectieve kantoren met elkander 
daarover en alle andere zaken, den handel aangaande, zonder ver
zuim dikwijls en met alle occasie behooren te corresponderen.

K '• • ; > i

Art 54. Den handel van Stam aangaande, achten denzelven voor de

Souratte, Pcrsië 
en Coromandel 
(en • omtrent 
prijs van 
met el kan 
responderen.

moe-
den

,!i
De handel in Sl
is noodig.am

II

li
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Comp. heel noodig, tot welk einde' gecommitteerden van de XYIIco 
gelast zijn, om voor den Koning van Siam, in antwoord van Zij
ner Majesteit5 s missive, nevensgezonden presenten tot onderhou
ding van alle vriendschap te doen maken, dewelke met de naaste 
schepen in het najaar 1632 zonder verzuim zullen volgen.

• Art. 55. En alzoo het ons zeer bedroefd heeft te verstaan, dat De vrije burgers in
den handel van klee-

de vrije lieden, zonder aan de dienaren van de Compagnie ecnig den te dier plaatsen
te limiteren.respect le dragen, den handel .van de kleeden zeer stout en on

beschaamd bevorderd hadden, verstaan wij dat UEd. de vrije lieden 
volgens Onze order en plakaten zullen limiteren, om niet te han
delen daar zij der' Compagnie schade zouden kunnen doen, UEd. mits 
dezen speciaallijk authoriserende Onze voors. order en plakaten, daar 
het van noode is te ampliëren en tot verhindering van diergelijke 
fouten te procederen, zoo UEd. geraden vinden zullen.

• Art. 56. Gezien hebbende hetgeen de Gouverneur Putmans aan- net dempen der
roovers.

zee
gaande den handel van China wijdloopig advijseert, verstaan Wij dat, 
volgens zijn voorstel, met demping der roovers verkregen zal moe
ten worden en geenszins onder de sauvegarde van dezelve, zoo 
als de Gouverneurs Snoek, de With en Muis met groot’ verstand 
altijd gesustineerd en tot groot nadeel van de Compagnie geprakti
seerd hebben.

Art. 57. En opdat de handel te beter zouden mogen gaude- En het verjagen van
verstaan Wij ook noodig le zijn, dat de vijand van Alang op opA«^^ter

Forntosa gejaagd worde, UEd. mitsdien ten hoogste belastende, voortzetting: van den 
u J u _ thineschen handel,

zoo haast Comp. gelegenheid en goede apparentiën daartoe die- bij gelegenheid in>t
ncn zullen, hetzelve met suflisante magt, onder het beleid van "er en’
een bekwaam persoon, tot zoodanig exploit bij de hand te nemen
en in het werk te stellen.

Art. 58. Uit voornoemde advijzen van gemelden Pdtmans, hebben en te dien einde 
. . . , . een goed getal jag-

mede gezien, dat ter verzekering van den voomoemden handel noo- ten te bezorgen.
dig gerequireerd wordt een goed getal jagten, gelijk de heer
Riemen Ons hetzelve ten hoogste gerecommandeerd heeft, en bij Ons
alzoo ook begrepen wordt, dat daarop order stellen en Indië van
bekwame jagten voorzien zullen, om aldaar en elders te gebruiken,
daar het van noode wezen zal.

ren,

VIN

Art. 59. Aangaande het fort Taijouan, hebben met Onze jongste ^Het fort Taijountt 
missive den Gouverneur-Generaal en Raden van Indië geordonneerd, ten te voltrekken.

i
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hetzelve inet de minste kosten voorts te voltrekken, alzoo geoordeeld 
wordt de situatie ook begrepen te zijn, en dat bet ook in goede de
fensie onderhouden worde, tot welken einde met alle gelegenheid 
■van bier partijen klinkers zenden zullen.

Art. 60. Hoe noodig voor de Compagnie de Japansche handel
jto! voiigei?'voet°e zij,, behoort iederen dienaar van de Compagnie bekend te zijn, 
* tellen.

Den handel in Ja-

en daarom alle middelen aangewend, om hetgeen met zooveel moei
te en arbeid verkregen hadden te mogen behouden, waarop eenigo 
capricicuse hoofden weinig of niet achtende, de Compagnie aldaar 
in Zoo groole schade en verachtering van haren handel gebragt 
hebben, dat nu meer als tijd is, met alle mogelijke industrie te 
hervatten en in voorgaande punten te brengen, opdat, den handel 
van China bekomen hebbende, ten lange leste eens mogen geraken 
tot het effect van de hoop, waarmede de Comp. zoo lang gevoed 
is, en als niet noodig haar geld van liier te zenden. Wij willen 
alsdan nog al in de hoop blijven, dat zoo niet in het geheel, 
waarvan wij nu despereren immers, ten moesten deel door voor
noemden handel zulks zal kannen te weeg gebragt en de kantoren 
eens ia gewcnschte termen gesteld worden, waartoe een naarstig, 
getrouw en vigilaat persoon veel -vermag.

Art. 61. De advijzen van den koopman Niedwenroodz geven Ons 
zoodanig goed genoegen, dat Wij oordeelen denzclven een zeer bekwaam 
persoon, aldaar te mogen continueren en in goede puncten onderhon
den, te welken einde Wij ook goedvinden, dat de voornoemde Nied
wenroode vóór de expiratie van zijn verbonden tijd zal worden ver
zocht aldaar te continueren, met zoodanige verbef eringe van zijn trac- 
tement, als zijne langdurige diensten aldaar mcriteren.

J)cn Koopman Nïeu- 
wenroode tot con
tinuatie te verzoe
ken.

i

I I
!;

:
I

Portugezen in . Art. 62. Dewijl wegens de Comp. tot den handel van China, Tai- 
bunne reize van Ma-
laf.ka naar Japan jouan en Japan, eene goede defensieve magt van schepen en jagten 
kundel te beletten.0 aldaar zal moeten onderhouden worden, meenen Wij dat tusschen beide 

op den vijand met dezelve, ter .plaatse daar de schepen, van Macao 
komende, best waargenomen worden, dient gekruist en alle mogelijke 
vlijt aangewend, om den Portugezen dien handel infruetueus te maken, 
waarop hg UEd. .zonderling dient gelet.

Art 63. In de Moluccos moet bij iden Gouverneur aldaar goede 
Jfat!étia zorg gedragen worden op de noodige reparatie van Majacan, Tajfa-

soa en Tahcloa„ .mitsgaders het fort Batchian voor .alsnog on tot 
Onze nadere vorder aangehouden wordoo op de oude maximen, waar-

De forten van Ma-

art tot nader order 
te bezetten.
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mede de Tcrnatancn tot hun dcvoir gehouden moeten worden, alzoo 
Wij, volgens de contracten met hen gemaakt^ aangenomen hebben hen 
tegen hunne vijanden te defenderen, mits dat in recompense van dien 
Ons de handel van de nagelen alleen zoude geworden, om den welken 
redelijk te mogen gauderen Wij Onze zijde rigoureuselijk onderhouden 
en hun geen wettige oorzaak geven moeten, om over Ons te klagen; 
want bijaldien eenige plaatsen kwamen te verlaten, zouden bij hen 
ontwijfclijk begrepen worden, dat de vijanden aldaar logeren, en zij 
overzulks tegen dezelve volgens de contracten niet en worden gede- 
fendeerd. Wij laten Ons voorstaan, dat door eene goede regering, 
van een vigilant opperkoopman aldaar de zaken wel in goed postuur 
onderhouden zullen worden, waaraan ten hoogste gelegen zijnde, Wij 
ook recommanderen den voomoemden Loetensteijiï , dien Wij aldaar 
bekwaam houden te continueren, en bij deszelfs vertrek of aflijvig- 
heid een ander kloek en bekwaam persoon in die kwaliteit te conti* 
nueren.

Art. 64. De koning van Ternate dient ook, niettegenstaande Wij Met den K'oning 
al zijn doen, voor geveinsd en hem vervreemd van den Spanjaard non* bondige redenen ie 
den met hoofsche complimenten onderhouden en men om geene , als breken, 
om hoogwigtigc redenen, in rupture van vrede met hem te vervallen; 
waardoor de zaken van de Comp. al te zeer verachtercn en de vijand 
te groot voordeel op Ons krijgen zoude. Verstandige, kloeke, vreed* 
zamc personen, liet regt van de Compagnie met goed beleid we* 
tonde te defenderen, dienen aldaar, zoo als hiervoor gezegd is; want als 
Wij van Onze zijde wel doen, kunnen van hen afvorderen ’t geen zij 
Kchuldig zijn te presteren.

van

Art. 66. Den handel in Arnboina aangaande, hadden Ons de wijd* Men müel omtrentu J de Inlanders
loopige discoursen cn advijzen van den Gouverneur Philip LocisZi Amlmna'wel op de

zelve passen.
in

zoodanige hoop gegeven, dat die alleen met exclusie van alle anderen 
gegaudeerd zouden mogen hebben, maar gelijk men aan de eene zijde 

- wel te hard, en aan de andere zijde wel te beleefd kan zijn, • oordce- 
len Wij, de voornoemde Gouverneur zich al te veel op die natie ver
trouwd en het regt van dc Ed. Comp.'aldaar niet naar behooren heeft 
bewaard, bestaande hetzelve daarin, dat de contracten met hen gemaakt, 
punctuecllijk aan beide zijden onderhouden worden, en de contraventèurs 

behooren gestraft worden; want als geen redenen kennen, 'zoó 
moeten de wapenen het regt defenderen. Wij ook den vrede wel 
liefhebben, maar Ons daarom van de maximen en hmdairtenten van 
Onze handelingen niet laten diverteren en met moorseke praatje* 
paaijen, gelijk voornoemde Gouverneur tot groeten ondiengt van dé

naar

/ l
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Compagnie gedaan heeft en daardoor zijn exploit tot schande en 
schade van de Compagnie uitgevallen is.

Art. 66. En alzoo met alle mogelijke vlijt gearbeid worden, om 
den rijken handel, volgens het verkregen regt van de Comp. in die 
kwartieren door onderscheidene gemaakte contracten, alleen te mo
gen bezitten, en dat men nu klaarlijk gezien heeft, dat alles aan . 
Onze zijde voldaan zijnde, die van Lahoe en Combello tot geen 
redenen gebragt hebben kunnen worden, komt in dezen in conside
ratie door wat middel het ontvoeren der nagelen door de Makas- 
saren en alle anderen zoude kunnen belet worden.

De Makassaren en 
alle andere van den 
handel in nagelen te 
versleken.

En le dien einde Art. 67. Hierop gelezen hebbende de advijzen van den heer As- 
een goed getal vaar
tuigen onder een be
kwaam Overste der
waarts te zenden,

TnoNiJ van Dieren , oerdeelen, dat geen ander middel met eenig
vrucht bij de hand genomen kan worden, als dat jaarlijks met eene
gerequireerde magt van Batavia ^ ten tijde die yan JUakas$ar en
anderen aldaar op Lahoe en Combello komen handelen , onder het
beleid van een goed krijgsman, de voornoemde Makassaren en alle
anderen hunne vaartuigen benomen, verbrand en verdestrueerd wor-

zonder nogtans met <Jen zonder noglans met die van Lahor en Combello daarover in 
die van Lahoe en u .
Combello in oorlog oorlog te komen, als door uitersten nood, en alleen toonende, dat
te komen. vijanden zijn van diegenen, die Onze gcregligheid tot den handel zoe

ken te benemen, le meer "Wij verstaan hetzelve buiten eenige of bij
zondere bezwaamis van de Compagnie geschieden kan.

Ifadere aandrang Art. 68. UEd. worden dan ook bij deze scrieusclijk belast de 
4an je/»- • voormelde Onze order en alle middelen, die UEd. oordeelen zullen 

tot Onze intentie te dienen, op het spoedigste, zonder eenig tijdver
lies, te expediëren, en zoodanige importante zaken naar geene depe- 
che van missive of andere order te laten wachten, maar ook ieder 
bezending op zijn mousson te laten voortgaan, alzoo het geheel wel
varen van de Comp. daaraan is dependerende.

■ > , . t ■ • •

Het ^arnizo^en naar . Art. 69. Dient mede wel overlegd, of en hoeveel het garnisocn 
6o?«a ^tee,diminue- in Amboina, buiten eenige verhindering, lot ontlastinge van der 

Ed. Compagnie’.s groote lasten verminderd zoude mogen worden, Waar
in met alle circumspectie dient gegaan, om Ons in die kwartieren 
niet te bloot te geven.

!
:!i

1

ren.

!
Art. 70. Om Ons dan in die kwartieren meer en meer te verzeke

ren, i8 het noodig het Gouvernement in Amboina met een goed 
turel, niet hoogmoe.dig’, maar den inwoners genegen en hun humeurs

ij Kwaliteit en be
kwaamheid van een 
Gouverneur over die 
provincie.

;! na-
ï

■

il
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in middelmatige zaten te gemoet zien gaande, onderhouden -worde, 
waarvan in den persoon van den Heer Gijsselsen goede vruchten 
verhopen te gemoet zien en te mogen plukken, dat God geve.

Art. 71. Aangaande de diiïercnlen aldaar wegens de kerkelijke on^,<^lre °aifferentie 
zaken voorgevallen zijnde, zullen UEd. zich reguleren volgens de order aldaar, 
en resolulicn van de XYlIcn met Onze jongste dienaangaande aan den 
Gouverneur en Raden van ïndië toegezonden, waartoe Ons om kortheids- 
wille refereren.

De fortificatiën cn 
garnizoenen in Jian- 

van de principaalste cn voor haar van da in goeden staat
en orde te houden.

Art. 72. Volgens de consideratiën van de Comp. op den handel in 
de eilanden van Banday zijnde 
<le importantste conquesfen in Indië, verstaan dat mede de forten aldaar 
in goede orde en defensie bewaard en onderhouden moeten worden, 
zonder het garnizoen te zeer te besnijden, noch ook eenige oude forten 
op nieuw te maken/zonder Onze expresse order van hier te verwachten te 
mogen verwerpen, om hét welk na te komen, Wij den Gouverneur van 
Roemborq een bekwaam persoon oordeclen.

Art. 73. Item om te Ordonneren, dat geen noten of ook eenige 1)0 uitroeijing der" u nagelen en aannlan-
nngelboomen, maar in plaatse van dien allerhande cctvruchten aan- ting van allerlei 

, , in . . , . , vruchtboomen te he-1 geplant mogen worden, waaraan der Compagnie ten hoogste gelegen zorgen.
is, ’t welk bij voorbeeld wel dient geapprehendeerd, en ook expresse
order gegeven, dat de nagelboomen uitgeroeid, het volk van Rooij on Item de ligting der
JRosogijn geligt, en allenthalvc onze iteratieve order precieselijk zonder ^Rootf^n^osegijn!1
disputen achtervolgd mag worden. urn

Art. 74. Wij hebben gaarne verstaan, dat de Onzen het plukken Het havenen van
en havenen van de noten en foelie zooveel aangenomen hadden, bezorgen^ foehe tc
waarin zij meer dienen geoefend te worden, zonderling aangaande de
foelie,, die Wij oordeelcn niet droog gezonden, maar middelmatig dient
gesprengd tc worden, alzoo de heel droog gemaakte foelie tc zeer ver- en de laatste natter 

.. b . ’ , • , ,, over te zenden,mijtert, gelijk uit de jongss overgekomene gezien hebben.

Art. 75. Op de aanplanting van 'allerhande vruchtboomen en vee De aanplanting van 
dient mede zonderling wel gelet, cn de vrije lieden, aldaar residc- deUvrij Heden^eba
rende, daartoe geanimeerd te worden, hoewel te vreezen staat, dat 1U hetweikstel- 
door haar debauche weinig tc verrigten zal zijn, en daarom bij eenig
succes gedesespereerd wordt.

• ■i. •. -jJLii ,.,j ; r :\ü

Art. 76. Item op het aanhouden van de scholen aldaar, nademaal ^^Aanmcvkmg^j)m- 
. het naturel van de Ban dan essen bevonden - wordt zoo 'kwaadaardig te de scholen en het

0
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naturel der Banda- zijn, dat er geen hoop is om dezelve le verwinnen, niettegenstaande 
ruzen etc. de kinderen van jongs op in de school ©pgebragt zijn, en daarom oor- 

. deelen de kwaadaardige Bandanesen verzonden en slaven aldaar dienen 
geplant, die met der tijd het cultiveren van de vruchten aannemen
mogen.

Art. 77- In het stuk van de kerkelijke diiïerenten, ald,aar medeRepetitie der order
ke geschillenaldaar, voorgevallen, zullen UEd. volgen Onze order, met de jongste brieven 

in November 1631 gegeven, waaraan Ons gedragen.

;

Den particulieren r Axt. 78, als de particuliere handel in Banda zeer grasseert, is 
cèrijen op lijfstraf Onze meening, dat dezelve aldaar, gelijk op alle andere plaatsen, op 
«ci.i.tdui. het rigoureuste verboden, het handelen met noten, nagelen en foelie

aan lijf en goed, volgens de plakdlen, zal gestraft en daarin zonder eenige' 
dissimulatie of; conniventie geprocedeerd zal worden.

:ü
'
j'

Art. 79. Tot de noodige fortificatiën in de voormelde eilanden, zul-üi De noodige bouwma-
catiën derwaarts te len UEd. met alle gelegenheid partijen klinkers en cement zenden, op
zenden. dat alles met de minste kosten onderhouden mag worden, 5t welk ten

hoogste voor de Compagnie vereischt wordt.

De Mctccassrtren uit 
Amboina te weren. Art. 80. Aangaande Maccassar verstaan Wij, dat tot destructie van 

dezelve, geen beter middelen aangewend kunnen worden, als dat zij ne
vens alle vreemde Indische natiën, die Ons den nagelhandel zoeken te 
infecteren, uit Amboina geweerd worden, zonder dat van noode zij 
hun land te bezoeken, anders als bij occasie en passant, gelijk de Heer 
Yan Diemer hetzelve in zijn missive in 5t breede aangewezen heeft.

Mftccostdr niet dan 
en passant te bezoe
ken.

:
Art. 81. Op den handel in Palembang hebben in Onze jongste ger 

advijseerd, dat die aldaar, zoo om de noodige procure van rijst,,, als 
het bestiaal en andere grof vee aldaar vallende, moet onderhouden 
worden.

Den handel in Pa~ 
lernbang aan le hou
den. -Üi ii

/
ru

De peper op alle 
plaatsen daar ze valt,
met de minste onkos- ben gesproken; en alhoewel daar in verscheiden kwartieren voor deCom- 
zetfing ^an^kleeden pagnie is, verstaan Wij dat dezelve overal, doch voornamelijk op Jambij 
te bemagligen. en elders, daar dezelve met de minste kosten en meeste kleeden verhan

delen kunnen, aangehouden moet worden, als zijnde een van de cou- 
rantste en vendibelste retouren, waarop de Comp. staat kan maken en 
die haar equipage funderen.

Art. 82. Resteert de peperhandel, waarvan hiervoren niet en heb-

i
ï

•>.) f.
Art 83. Rit aldus aangaande den handel geconsidereerd zijnde,

i]
!
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zullen kofnen tot eenige particuliere, waarin UEd. gelast wordt Onze 
order na te komen. " ' :

.50

Verbod (ejren den 
diamanthandel.Art. 84. Dat geene vrije lieden of dienaren van de Comp. in eenige 

plaatsen of kantoren van Indië onder Ons gebied zullen mogen handelen 
met diamanten, alzoo Wij bevinden groote dieverijen daaronder te schui
len , die met alle mogelijke middelen dienen voörgekomen te worden.

Art. 85. En alzoo Wij onderrïgt zijn, dat de Secretaris Van der Lee Tegen den Secretaris 
. . u . . ... Van der Lee over

voor zijn particulier eenige diamanten gekocht had, verstaan Wij dat den inkoop Van dien
te procederen.tegen hem dienaangaande volgens den artikelbrief zal geprocedeerd

worden. iov;
f #£

Art 86. UEd. wordt mede speciaal last gegeven, om allen dienaren Hoedanig Comp’s.
van de Comp., niemand uitgezonderd, die de Gouverneur-Genera al en <iigd wordende met 
Kaden van Indië, na voorgaande informatie door den Advokaat-Fiskaal, Jlelj* te^behande 1 en" 
oordeelen zullen schuldig te zijn aan particulieren' handel, de sleutelen
van hunne kisten te doen overleveren, om dezelve in lmnne goederen 
te visiteren en,naar bevind van zaken, daarin volgens Onze order en in
structie verder te procederen, alzoo de1 ontrouw zoo groot is, dat die 
anderszins bezwaarlijk ontdekt kan Avordem
. , , ;i.‘. ,'.7 i. .

■ j v 1

Art. 87. Alzoo bij wijlen Francisco Péssaert eenige juweelen na- „^Hten^u^weel en 
gebleven zijn, zuMen UEd. den Fiskaal in handen geven en daarop by^enen Frakcisco 
doen procederen, opdat Ons regt tegen ‘allen particulieren handel’ worde 
bewaard. i . .j i>yi i

Art 88. Insgelijks tegen zekere juweelen, bij cenen Joannes Dub- En zoo mede om-
trent eenige van die

belswerfp van Amsterdam aan [den voormelden Pessaert gezonden kleinodiën,' uit Am- 
, n ... i .« sterdam, aan hemom voor hem aldaar te bemhcei-en. > • ■■ • overgezonden.

/*/ n:,r> l

Art 89. In Onze jongste hebben den Gouverneur-Generaal en ;Ra- Renovatie der order 
, ° . ten opzigte van den

den van Indië geadvijseerd en Onze meening overgeschreven van de schipper Adriaan

zaken van den schipper Adrïaan Jacobsz. , langen tijd gevangen geze
ten hebbende, dat Wij- na resumtie van het proces bevindende voor
noemden schipper wat te raauw aangetast is, en tegen voornoemden Pes
saert Yrij wat meer stof gevonden zoude hebben kunnen worden, bij
aldien zijne zaak nog niet getermineerd was, dat men hem zoude ont
slaan en met de eerste schepen als passagier overkomen laten.

Art. 90. Wij hebben gezien, dat eenige gecondcmncerde personen, Aknaren^over parH 
ter zake van ontrouw en particulieren handel, op beloften, dat zicfr in Jt

.>$ i.iav. , ;r,r/j'n- it

**



68 PUNTEN EN ARTIKELEN, IN FOR.MA VAN INSTRUCTIE, VOOR

cu lieren handel naar toekomende beter comporteren zouden, wederom in dienst aangenomen 
y t Vader 1 and le zen
den. zijn, ’t welke alle Wij niet en kunnen verstaan, maar ter contrarie UEd. 

belasten, alle de zoodanigcn, als onnutte en ontrouwe dienaren, met de 
eerste gelegenheid op te zenden. Onze intentie is allen ontrouwen en 
particulieren handel op het scherpste te doen straffen en uitroeijen, en 
inzonderheid zoodanige, die zich met specerijhandel bemoeijen en die 

de Engelschen en andere natiën, tot verderf van ’sComp. negotie,aan
leveren.

Art. 91. En opdat in alle respectieve forten en kantoren van Indië 
Onze order en instructie, zoo tegen den particulieren handel, als ook 
alle andere zaken aangaande, punctueellijk achtervolgd mag worden, ver? 
staan Wij en ordonneren UEd., dat jaarlijks twee gequalificeerde perso-' 
nen, waarvan de een het fiskaalsambt voor dien tijd waarnemen zal, 
als Commissarissen tot visite van de voorn, kantoren gecommitteerd 
zullen worden, met zoodanigen last en order, dat de abuizen en exces? 
sen, aldaar aangaande, gecorrigeerd en zonder eenige dissimulatie daarin 
geprocedeerd worden.

Jaarlijks tw.ee Com
missarissen naar de 
buitenkaiitoren ie 
zenden ter visite»

.

ii Art. 92. Te welken einde UEd. zorgvuldig letten zullen, dat vooral 
getrouwe personen daartoe gekozen mogen worden, van welker vigilantie 
en getrouwheid men verzekerd wezen mag, en niet de zoodanige, die 
in plaats van voornoemde abuizen en excessen le helpen straffen, spe
cerijen op de kust van Persië en Souratte brengen, dep ontrouwen die
naren de hand hoven liet hoofd houden, door hunne onverzadelijke 
gierigheid eed en eer poslponcren, en hunne eigen zaken in plaats yan 
76Comp. dienst vervullen.

en daartoe ver
trouwde personente 
verkiezen.t

i

1

Art 93. Alzoo dagelijks bevonden wordt, 'bij het overkomen van de 
boeken der vrije lieden, dat vele rekg. in Indië zijn betaald, die al

Twee bekwame per
sonen lot liet houden 
van de boeken der
vrije lieden aan te veel te voren hier bij avancement aan vrouwen, kinderen, vrienden stellen. JI en crediteuren, zoo bij uitwinning als anders, door het overzenden 

cp. verkoopen van derzelver rekg. zijn voldaan, strekkende lot groote 
en merkelijke schade der Comp., die ook altijd staan te vermeerde
ren, zoo bij lijd daarin niet voorzien wordt, zullen de Heer Gouvcr- 
neur-Generaal cn Raden van Indië dienen te ordonneren een of 
twee bekwame personen, die expres over liet houden van de boeken 
<Jer vrije lieden zijn gesteld, cn die gcenc rekening vermogen zullen te 
boeken om in Indië betaald te worden, ten ware bij voorgaande 
aposlille van den Raad, die ook zoodanige betaling niet liglelijk zul-Aamvijzing wan

neer op derzelver
jjekg- be^j,’.n| len toestaanj ten zij alvorens verzekerd zijn, hier te lande geen bela- 
mogen pese ue en. ^ ^scbjcd-?qpk verzorgen, dat met alle schapen, aan ieder ka?I!

jij
i:

I
ii
i!
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worde gezonden copij van de vrije boeken, om daaruit alles hier’; .mer
op de boeken af te schrijven. :

Aan niemand over
land in Indië geko- 

, met ’sComp.
• Art. 94. In Onze jongste missive aan den Gouvcrncur-GeneraaV 

en Kaden van Indië hebben vermaand van een persoon van eenen men
schepen transport te

Albert Westermait, .over land in ludic gekomen en zicli als vrij man verleenen.
op Batavia onthoudende, dat op deszelfs actie scherp regard genomen 
mag worden, alzoo onderrigt worden, dat de vrouw Westerhaiï allent- 
halve den handel van de Comp. zoekt te bederven; 'verstaan derhalve, 
dat UEd. geen Italianen, Fransehen, Nederlanders of ook eenige an
dere natiën, over land in Indic gekomen, met schepen van de Comp. 
zullen laten overvaren, maar ter contrarie riaauw op alle hunne ac
tiën doen letten, welke zij tot verhindering van 's Comp. handel 
amuden mogen bij de hand nemen.

„ • .. .7I .• ’•

Art. 95. Aangaande de slaven van de Comp., jaarlijks van onder
houd veel kostende, willen UEd. in bedenkingen geven, of men 
onder de vrije lieden niet behoorde te verkoopen. en geen meer aan
houden, als noodig om met prolijt in werken van de Comp. geëm- 
ploijecrd te kunnen worden.

Geen meerder sla 
ven als noodig aan- 

(lie te houden.

De vorige instruc
tie prompt teobser-

fnstructie voor den Generaal en Raden van Indië, in den jare veren. 
d6d7, ter vergadering van de Zeventienen, binnen Middelburg in 
Zeeland gemaakt, en bij 11. Boog Mogenden en Zijne Prinselijke 
Excellentie gcapprobccrd, in alle punten, waartegen geen contraire 
order gegeven en gevolgd is, preeieselijk te achtervolgen en doen ach
tervolgen op alle kantoren, forten en andere plaatsen; van alle zaken, 
zoowel de justitie, polieie, als den handel aangaande, wel tc dirige
ren en doen dirigeren, conform de fundamenten en maximen van 
de Regering dezer Geünieerde Provinciën en order daartoe gegeven, en 
zonderling UEd. werk daarvan te maken, dat alle onnutte onkosten 
tot menage gebragt, het geld tot de negotie gebruikt, en niets wordt 
bij de hand genomen, als door nood; dat alle onnutte dienaren opge
zonden, de vrome naar merite geavanceerd, en geen particuliere re
commandatie den dienst van de Comp. kome te overwegen; dat de 
artikelbrief en geëmaneerde plakatcn, door order van de XVIlcn tegen 
den particulieren handel gestatueerd, puncluecllijk en zonder eenig dis- ^e^‘lteute e*ccute 
puut geëxecuteerd mogen worden; dat de retourschepen, volgens Onze 
order, zoo lijdelijk afgezonden worden, dat zij de perikelen in ’t aan* 
en inkomen der havens dezer landen ontgaan mogen. Eindelijk. ge- den, 
lijk alle dingen haar gevolg krijgen uit een goed opperhoofd cu

Art. 96. Tot besluit wordt UEd. serieuselijk gelast en bevolen de

De menage te be-

Onnutle dienaren 
op te zenden.

De goede naar me
rite te beloonen.

Den ar t i kelb rief en

De retourschepen 
op ziju tijd af te zen-

voor-
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en de dienaren met ganger, zoo ook UEd. en des zei fs Raden met goede exempelen in de 
voorgaan! exemi> justitie, policie, handel en alles hetgeen daaraan verder dependeert, 

mogen betoonen, dat UEd. het welvaren van de loffelijk Vereenigde 
Gcoctroij eerde Oost-Indisclie Comp. zoo ter harte gaat, dat daarvan dè 
vruchten- zullen mogen te gemoet zien, waartoe God bidden UEd. voor 
alle onheilen en ongelukken te bewaren, den handel van Indic onder 
UEd. beleid te zegenen en onder Zijne heilige bescherming te willen 
onderhouden. .

^Onder stond:
Aldus gedaan ter vergadering van de XVIIoa, binnen Middelburg 

in Zeeland, den 17dea Maart 1632. .
Was geteekend:

: Jacob Boreel, H. Scuellinger, Cornelis de Meijer, Dirk 
Hasselaar, A. van der Gracht, Gerardt Welhoek, Hans 
de Haes, Jb. Rock, Gerrit Iewisch, Dk. Thollings, Jan 
CÖRNELISZ. WoTS, HaNS VAN LOON, H. HaDUN, LeONARD 
Rusch en Jacob Bicker.
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GENERALE INSTRUCTIE
TER

VERGADERING VAN DE HEEREN ïVIIErt, REPRESENTERENDE 
DE GENERALE NEDERLANDSCHE GEOCTROIJEERDE 

O. I. COMPAGNIE,

GEARRESTEERD BIKKEN AMSTJSRDJM, DEK 26,ten APKH 1650,

VOOR DEK

EB. GO UVERNE UR- GENERAAL

EK DE BIJGEVOEGDE

RADEN,
TAN WEGK DE GEMELDE COMPAGNIE RESIDERENDE TE BATAVIA, 

OM HUN ED. TOT MEERDER WELVAREN EN 
PROSPERITEIT TE DIENEN.
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1

PUNTEN kiï ARTIKELEN, in form van Generale Instructie,ter 
vergadering van de Heeren XVIIon, representerende de Ge
nerale Ncderlandsche geoctroijeerde 0. I. Compagnie, gear
resteerd voor den Ed. Gouverneur-Generaal en de bijgevoegde 
Raden, van wege de gemelde Comp., residerende te Batavia, 
ora Hun Ed. tot meerder welvaren en prosperiteit van dezelve 
te dienen , waarin te letten staat: '

:
ia

Dat het Gouvernement-Generaal van Indië (na lang genomen ^u^Kegering 
deliberatie) eindelijk geconstitueerd en tot nog zonder verandering gecontinueerd.
vastgesteld blijvende in den persoon van een Gouverneur-Generaal.. . liet welvaren van de
en zekere Raden, als bij de instructiën en successieve daarop gevolgde Comj>. de^pendeert
orders blijkende is, bet gchccle wel of kwalijk varen van de Generale te der noogeC°Rege-

ring.Comp. dicnsvolgcns resulteren moet uit de goede cii kwade directie van 
het Opperhoofd en gemelde Raden.

;
Dat liet Opperhoofd zichzelf in handel on wandel wel gouverne- De Generaal moet tot1 ° voorkoming van ex

cessen vooral een 
goed 
wezen.

rende, en alle actiën ten dienste der Generale Comp., volgens order en 
instructie, naar de intentie en maximen van zijne meesters dirigeren
de , ongetwijfeld de Raden van Indic, als van hun Opperhoofd veel 
dependerende, en die hunne oogen op hem gestadig hebben om hem 
te volgen en believen, nimmermeer wijken zullen van den regten weg, 
dien hun voorganger inslaat, en door het Opperhoofd met goede exem
pelen daartoe ook fatsoenlijk kunnen gehouden worden; maar het Op
perhoofd daarin deficiërende en van den regten weg gaande, dat de Rag
den, die aan liet respect van liet Opperhoofd zeer hangen, den weg 

hun Opperhoofd doorgaans mede gaan.

voorganger

»

van

Dat gedurende de octrooijcn van de Compagnie, nu en dan ter■ verga? De tegenwoordige 
dcring van de XVlIon in deliberatie gelegd zijnde , ora de voorz. form is altijd voor de bes
van regering (om verschcidenen redenen daartoe dienende), zonder te aauSezien- 

generaal Opperhoofd, te laten beklceden bij zeker getal van Raden, 
dewelke bij beurten maandelijks presideren zouden;
een

10
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Bij de meeste advijzen altijd verstaan is, dat de voornoemde form 
van regering, bestaande in een Generaal en verscheiden Raden van 
ïndië, als voor de Generale Comp. het zekerste en respectueuste zijnde, 
voor alle andere verre geprefereerd behoort te worden.

Dat dan de gemelde regering van Indië (zoo voors.) zonder veran
dering tot nog vast gesteld zijnde, gelijk uit de successieve Gouverne
menten van verscheiden lleeren Généraals (hetzelve hoogwigtig ambt 
loffelijk bekleed hebbende) gebleken is. N:

i Vooral moet worden gelet op de kwaliteit tot het ambt van een 
Gouverneur-Generaal vcreischt, 'en waarin hetzelve ten principale 
bestaat.

De onderhouding der 
orde hangt veel af 
van den Generaal.

Dat van den Gouverneur-Generaal deriveren moeten alle onderhou
dingen van goede orde en maximen in ’t stuk van justitie, policie, 
negotie en ’t geen daaraan meer dependeert; dat de voornoemde orde 
nimmermeer onderhouden kan worden, als de Gouverneur-Generaal 
zelf geen goed voorganger is in de observantie van zijns meesters be
velen , want die zelf geen orde volgt, een ander niet wel tot orde 
•houden kan, gelijk verscheiden exempelen in de wereld getuigen.

i

De Corap. moet al
leen gaudereu van 
deu handel.

Nu is kennelijk, dat het geheel welvaren van deOost-Indische Com
pagnie dezer landen daarin bestaat, dat dezelve privalievelijk, met ex
clusie van alle anderen, genieten moge de vruchten van den handel, 
haar alleen geoctroijeerd,

iI
I;

'
Dc dienaren mogen Zonder dat Iiare ministers, dewelke voor hare diensten traefemen- 

f»audeldnjven.CUllC ten en gagen trekken, dircctelijk of indirectelijk den voornoemden han
del onderkruipen, en in plaats van hun meesters, hunne eigen parti- 

v culiere profijten mogen zoeken.

De Generaal dient,
: - de kwade gevol-
fieren*handqI\oor*l z^ne kijhebbendc Raden, als alle afwezende höoge:en lage ministers 

van de Comp. over geheel Indië, van hem zeer dependerende, aan den 
generalen artikelbrief en den eed, daarop gedaan, verbonden te hou
den, niet alleen van allen particulieren handel, maar ook zelfs van sus- 
picie vrij en onbezwaard behoort te wezen;1 dat dé Gouverneur-Generaal, 
tot particulieren handel genegen zijnde, altijd, zoo veel in zijn vermo
gen is , verkiezen zal zoodanige subalterne ministers, dewelke hem in 
zijn voornemen believen eix ten dienste zullen wezen, en consequente* 
lijk dat ijverige, getrouwe personen gepostponeerd en.gedisgracicerd,

Waaruit dan volgt, dat een Gouverneur-Generaal, zoo wel om alleom

, zuiver te wezen.

j!
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en alzoo met der tijd niet ais. baatzockende dienaren in. Indië gevon
den zouden worden ; dat de particuliere Handel is als een, pest in 
Comp. iigcHaam, denwelken geen tijd gegeven mag worden -om ver
der in te kruipen, maar met scherpe remediën geweerd en geextirpeerd 
moet worden.

Alzoo dat kwaad, eens door den tijd teregt ingeworteld zijnde, 
zeer langzaam en dat nog niet zonder groote verachtering van ’$ 
Comp. handel (vermits de noodzakelijke verandering van verscheiden 
personen, om meerder kwaad en schadelijker gevolgen voor te ko
men) gedempt zoude kunnen worden.

!.
:
1
;

dg XVIIen Niemand dan vrij * van dat exces zijnde,
als reprassenterende de Regering van de Generale Oost-Indische Gom- staat .tot het Generalaat verkozen te
pagnie, als het fundament, van haar geheel welvaren vastgesteld, worden, 
moet worden, om tot het Generaal-Gouvernement van Indië niemand 
te roepen of te promoveren, die met particulieren handel besmet 
en daarvan niet geheel zuiver zij.

Dat mitsdien liier te lande, bij de vergaderinge van

Dat benevens, de voornoemde eerste k.waliteit vooral in den per- De onderhouding
soon van den Gouverneur-Generaal vereischt, ook concurreren moet tie en politie* etc. 
zijne affectie, die hij draagt, tot de onderhouding van de goede orde gerhig^aanbevoIenT 
in het stuk van de Justitie en Politie.,

Dat de Justitie is het fundament van alle wereldsche regering, 
zonder dewelke geen plaats kan beslaan, en derhalve dienen moet 
om de goeden te beschermen en de- boezen. te- straften,

Te dien einde wordt 
een go 
den Generaal ver
eischt.

Dat de Gouverneur-Generaal behalve, zijn goeden wil, dien hij heeft 
tot de Justitie en Policic, ook het oordeel hebben, moet, om tot de 
administratie van dien te helpen stellen zoodanige kapabele personen, 
die hun ambt met luister bckleeden dennen,

cd oordeel in

Dat de Gouverneur-Generaal». alft fte.t Opperhoofd, van de gansche 
regering, buiten de Justitie, met zijne aanwezQn.dc Raden ook goede 
zorg di'agen moet voor de Policic, dewelke der Justitie de hand bie
den moet.

De regering moet 
ook voor de policie 
zorgen.

Vervolg.Dat om heide, Justitie en Policie, met elkander wel te doen gaan, 
*U>odzakeIijk mede een goed oordeel in den persoon van een Generaal 
van noode is, en ’t zelve gebrekende/ het een of ’t ander altijd mank 
gaan zal.
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Den voortgang des - Dat de Justitie en Policie op de respectieve kantoren en residefr1- 
binnenl. handel te 4
bezorgen. 'tiën van de Comp. in goede orde gehouden wordende, de Gouver-

neur-Generaal en Raden Yan Indië voorts met al hun vermogen en 
industrie arbeiden moeten, om het oogmerk van de Oost-Indische 
Comp. te mogen voldoen in ’t groote werk van den binnen landschen 
handel over geheel Indië.

Dat de voornoemde handel geconsiderecrd moet worden drieërlei 
ten aanzien van de Compagnie, namelijk: dat zij die,

ten eerste, beeft uit haar eigen coiKjueslén, zijnde de eilanden 
van Banda en aankleven van dien 1;

ten tweede, uit kracht van hare gemaakte exclusieve contracten 
met den Koning van Ternate en deszei Is omliggende eilanden van 
Molucco, mitsgaders de ingezetenen in de kwartieren van Amboina; en 

ten derde, met verscheiden andere oriëntische kortingen en prin
sen, zoo uit kracht van gemaakte aecoorden, als vrije admissie om 
als kooplieden, nevens alle andere natiën, in hun land te mogen nego
tiëren, zoo lang het haar belieft. • ■•• ••' -

Dezelve is te ver
deden in drieër- 
ei soort.

Li

In de Oostersche . 
provinciën voorna-
s?aajik WC* gade te Amboina en Banda, voor de Generale Compagnie zoo kostelijk, met 

groot verlies van goed en bloed eindelijk verkregen zijnde, met on
derhouding van Comp. forten in goede defensie tegen alle hostilitei
ten en attentaten, zoo van openbare vijanden, als geveinsde vrienden, 
doorgaans gehouden en verzekerd moet blijven.

Dat derhalve de handel in de gemelde kwartieren der Molucco*

Dat niet alleen de voornoemde plaatsen en forten, maar de han
del der Compagnie aldaar privalive, met exclusie van alle andere, 
competerendc, tot haar voordeel bewaard en uit dezelve genoten mag 
worden, waarom dezelve gepossideerd zijn.

Den vervoer van 
nagelen uit de Mo-
(rere*of vreemden të ^°^uccos conse(IuereD > gelet moet worden op de maximen van. de 
beletten. Compagnie aldaar, gefundeerd op materie van staat, namelijk, dat

Comp. ministers zoo zeer niet moeten arbeiden,

MOLUCCOS. Dat om de meeste profijten van den handel in de

veel giroüelna-om

1 Welke in het begin van het jaar 1621 door den Gouverneur-Gencraal 
Coen veroverd zijn en zich toen hebben onderworpen. Zie beneden onder 
Banda, waar gezegd wordt dat Banda, uit regl van oorlog, der Compagnie 
in eigendom toebehoort. Den 14 Mei van dit jaar gaC Coen bevelen, om 

.-op Banda lauden uit te keeren aan die aannamen, dezelve door slaven te doen 
bewerken; welke uitgifte de oorsprong is van de thans nog aldaar bestaande 
notentuinen, meer algemeen bekend onder den naain van specenjperien.

,
= :
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gelen te mogen betomen, als wel vooral vigileren en zorg dragen, 
dat dezelve door de inwoners of vreemde natiën niet vervoerd wórden.

Dat om de Ternatanen van de tulluur der giroffelnagelen zoo veel Den koning van Ter-r na te van nagel-kul-
doenlijt zij te diverteren, de Koning in regering zijnde, tot Lomp. tuur te diverteren,
devotie, met iaarlijksche vereering en courtoisiën gewonnen en geani-

, , , , .. , ,, j ai-/ en tot den oorlogmeerd moet worden, om den oorlog tegen zijne, rebellen, de lulore- (cgens den Tidorees
te animeren.

I

Spaansche bezetting tot hunne defensie ingenomen hebbende, te -jsen, 
continueren.

5'.

Dat hierin voor de Comp. te meer gearbeid moet worden, omdat 
haar oogmerk in de adsislenlie van den Koning van Ternate tegen 
den Spanjaard altijd geweest is en nog blijven moet, om denzelven 
van de negotie der giroffelnagelen te frustreren.

Dat daarom de Ternatanen, eene woelige en onrastige natie zijnde,' 
'altijd in actie van oorlog gehouden en niet tot rust komen mogen, 

Comp. oogmerk te ontzetten en zich tot meerder aanplanting van 
nagelen te begeven, dewelke door hen dan ligtelijk ten deele ver
voerd zouden mogen worden, of niet vervoerd wordende, alle bij de 
ministers van de Comp., volgens de gemaakte contracten, ontvangen 
en betaald moeten worden.

Yervolg.

Alle nagelen moe
ten aan de Comp. ge
leverd worden.

om

Nu is kennelijk, dat de eilanden van Amboina meer giroffelna- 
gclen, het eene jaar door het andere gerekend, uitgeven kannen, als gelen genoeg Ult* 
de geheele wereld verleren kan, consequentelijk, dat aan de Aloluc- 

niet zoo zeer om de nagelen, als om materie van staat aange^ 
houden, en die woelende natie gestadig in actie van oorlog moet ge
houden worden, waartoe een politiek, gaauw opperhoofd 'aldaar ver- 
cischt wordt 1.

Amhoina levert na-

Ternate wordt om 
veden van staat aan
gehouden.

cos

i.

De menage om
trent de forten enDat de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, volgens gemelde

maximen van staat, den Vice-Gouverneur in de Moluccos instrueren dienaren te behartigen.■

* Men vindt dezelfde beginselen in de Patriasche missive dd. 28 Maart 
1048, waarin gezegd wordt: »dat men den oorlog tusscheu de Ternatanen 
en Tidnrezcn om staatsmaximen gestadig moet voeden; 3én Tcrnataanschen 
koning naar gelegenheid van zaken assisteren, zonder nogfans den Span
jaard geheel van Ternate te verdrijven, ojidat de Terntttaansche koning 
de handen altijd vol werk hebbe en er geen tijd overig blijve, om te denken 
op iets, Comp. staat in de voornoemde kwartieren praejmliciabel zijnde, 
tflzoo die natie zeer onrustig is, en in grooten voorspoed voortgaande, wel
daden zeer

=
=

ligtelijk vergeten zoude, welk gebrek doorgaans onder alle en 
inzonderheid de oriëntische natiën de «verhand heeft; hebbende de koning 
van Spanje van die kwartieren meer last dan voordeel’5.
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en daarop gaande zorg dragen moeien,, dat ’s Comp. omslag niet als 
niet de noodige bezetting van de forten waargenomen, de onnoodige 
geëxcuseerd en de kantoren van de overige gage trekkende dienaren, 
ontlast mogen worden.

Hetbemagligender . AMBOINA. Dat uit het geen hier boven geposeerd wordt, blijkende 
nagelen voor de . ,
Coiiip. nader aan- het oogmerk 
gedrongen.

van de Comp. om den handel van de giroöeInagelen: 
alleen met uitsluiting van anderen te mogen bekomen, de Gouverneur-
Generaal en Raden dan ook te meer vigileren moeten, om niet alleen 
Comp. ministers in de Moluccos, maar ook in de kwartieren van 
Amboina hetzelve wel te doen begrijpen, om uit te werken, ten prin
cipale daarin bestaande:

De zaken, mits Let Dat het oorlogen tegen de rebellieke opperhoofden van de provincie 
onderb rengen der rr. , ... , . . , ,rebellen, inden te- van Jlttoe en hunne geassocieerden, met excessieve groote lasten en 
genwoordigen stand 
le houden. gesupporteerde kosten, van de Comp., eenige jaren herwaarts gefun

deerd is geweest op de onverdragelijke onlrouwigheden, hij dezelve 
gepleegd in het ontvoeren van de giroffelnagelen door de Makcissaren- 
en meer andere vreemde negotianlen uit gemelde kwartieren.

Dat. de.gemelde;oorlog, zoo met demping van de voomoemde rebel
len, als zonderling door de overgelukkige verovering van hun sterk 
roofnest Capaha, nu zeer na geheel ten einde is', en de resterende 
ingezetenen, zoo van Hitoe, als andere omliggende plaatsen, tot hun 
devoir weder gebragt, zijn 1, om alle de giroiïelnagelcn, bij de geipaakle 
contracten- aan de Compagnie verbonden, aan hare ministers te le
veren.

:

!:
;r. Dat mitsdien, in, gemelde kwartieren met anders resteert, als? de za: 

ken te houden in postuur, gelijk de Ed. Gehard Demmer dezelve op zijn 
vertrek aan D. E. Arnold de Vlaming van Odtuoorn aldaar gelaten 
heeft.

f:
;

!«

De forten van de 
noodige garnizoenen 
bezetten.

Dat te dien einde alle plaatsen, om die natie te beter bij ontzag 
te continueren, alsnog vooreerst noodig met competent garnisoen be
zet zullen moeten blijven en scherpe, wacht met gestadig kruisen om
trent suspecte plaatsen gehouden dient, om gelen perikel van liet ver

der nagelen te loopen.

‘Ü

:: Dekruistogtcnnict 
na laten.

?i voeren

: traden pundueeU ÏMt ora van Compagnie’s wapenen in groote gedragen, lasten te meer
lij k na te komen, j;i____

\\

1 Ift. 1644. Zio omtrent de inneming van Capaha Van Kampen» li c* i? 
Dl. bladz. 11.
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der vruchten te mogen trekken, en die natie aan de Compagnie altijd 
verbonden te houden, niet noodiger is, als dat aan de zijde van d 
Compagnie de gemaakte contracten punctueellijk onderhouden en nie
mand ongclijk gedaan worde, ’twelk ten principale aan het goed be
leid van 't Opperhoofd dependeert, die deze natie tegen alle geweld 
beschermen, vriéndelijk onthalen, en geenszins door de vingers zien 
moet, dat in het leveren van de giroÖelnagelen de een of de andere 
schade kome te lijden, zonder ook iets nieuws te practiseren of al
daar tot laste van de ingezetenen van die landen in te voeren, tegen 
meergemelde mutuele contracten eenigzins strijdende.

<*»fleeilrmilets wel 
te behandelen.

Dat de gemelde eilanden, als diere panden voor de Generale Compag- ^ behartigen ^ rU$t 
nie, met goed beleid voorts in ruste buiten den oorlog blijven en de 
jaarlijksche vruchten uitgeven mogen, waaruit dan te volgen staat 
vermindering van de jaarlijksche lasten en vermeerdering van profijten, 
vooral mede de goede hand biedende tot de bevordering van de Chris
telijke religie aldaar, waardoor het werk van de Comp. te beter van 
God den Heere gezegend zal worden.

'BANDA. Dat de Moluocos cn Amhoina op vööpz. fundament en De eilanden van 
, , i i i Ban da voornamelijkmaximen gegouverneerd wordende, de Gouverneur-Generaal en 'Baden ieb«zovgen.

'hun oog mede gestadig moeten houden op de kostelijke gecontesteerde
'eilanden van Banda en dependentiën van dien, de eenige uitstekende
•paarl aan hare kroon wel te regf altijd geacht zijnde.

Dat de gemelde eilanden meerder vruchten van noten en foelie 
uit gevende, als de geheelc wereld verteren kan, en dat alle dezelve 
ten gestelden prijze bij de Comp, aangenomen moetende worden, zon
derling dient gelet op de koloniën van de Comp. aldaar, dat dezelve 
met goede orde subsisteren, en (bij kwade gewassen van de voorn.

De noten en foelie 
ten ges te Wen prijs 
voor de Comp. aan 
te nemen.

J)e aanplanting van 
eetwaren en voortte
ling van het bestiaal

‘vi’uchlcn) echter door het middel van allerhande eetwaren, grof en klein wei gade te slaan, 
bestiaal cn andere meer, zicli zelve zonder armoede onderhouden mogen.

Dat de nofenboomen niet teveel aangeplant, maar in geproportioneerd aanpWntingvm uo* 
getal aangehouden moeten worden, dezelve zoo na bij Comp. sterkte tcuboomen. 
cn midden in het land zettende, als de gelegenheid van dien eenigzins 
toelaat, zonder eenigc hoornen digt aan strand te laten, om alle vreem
delingen te meer daarvan te diverteren.

Dat om de ingezetenen en vrije lieden van Banda te beter doen
prospereren, denzclven opengestcld zoude mogén worden de vaart naar den denBit ndanezen 
An r? • ï r\ „ 1 ü ü , ,, , , cn burgers tepermit-. ue Ztuui-(Joster-Eilanden, nieuw ontdekt, om van daar allerhande teren.
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koopmanschappen en eetwaren le halen tot hun beter onderhoud, en 
andere gelegenheid daaromtrent nader te ontdekken.

Dat eindelijk, tot conservatie van de voornoemde kostelijke, ware con-De*imvoners tot de
extirpatie der noten- . .
booraen op de nieuw questen der Comp., ten hoogste importeert en daaraan gelegen is,, dat
door alle middelen de nieuw ontdekte eilanden, en inzonderheid het eiland Daimne, geen 
aan te zetten. notenmuskaat of ioelie uitgeven, maar de boomen met der tijd geëx- 

tirpeerd en de ingezetenen aldaar met vriendschap (is het mogelijk) 
daartoe geanimeerd mogen worden, waartoe verscheiden inductien en 
persuasiën in practijk zullen kunnen gesteld worden, om dezelve meer 
en meer aan de Comp. te verbinden, hun verscheiden «koopman schap
pen en provisiëh toebrengende en wederom andere daartegen afhan- 
delende.

Dat daarom noodig is vaste residentie op het eiland Damme te plan-Te dien einde een 
slcrkcvastigheidop’t
eiland Damme op te ten, en dezelve zoo defensief te begrijpen, dat geen magt van vreemde 
werpen. natiën en veel min van de inhabilanten, daaromtrent te vreezen zui

len hebben.

Dat wijders dit kostelijk juweel van de Comp. in zich zelf wel 
gekoesterd en gefavoriseerd, maar echter (ware het doenlijk) voor alle 
vreemde, zoo Europesche als Oriëntische natiën onbekend gehouden, cn 
de nood vereischende, als zoodanige aldaar moglen openingen zoeken 
om aan te komen, met vriendschap of magt, naar gelegenheid van zaken 
en personen, moeten afgewezen worden.

Alle vreemde Euro- 
'pezen cn Inlanders 
vandaar te weren.

Tot nakoming van Dat om al hetgeen aangaande de eilanden van Banda (der Generale 
’t vorenstaande is , .
een goed en vigilanl Comp. in eigendom uit regt van oorlog loebehoorende) hierboven ge- 
daarimod'ig” eUral~ zegd is wel te conserveren, een getrouw en vigilant Vice-Gouverneur 

.aldaar- noodig is, daar men gerust op slapen mag, en die Comp. dienst 
voor zijn particulier prefereert, ’t welk aan de goede voorzorg van den 

. Gouverncur-Generaal cn Raden meest dependeert.

ij!

L

*
¥I Dat hier mede beide de eerste en tweede leden van ’sComps. han-^Recommandatie c:„

voort te zetten door del in de Oosl-Indië, bijzonder rakende de Molucco’s , Amboina en 
middelen. CUkeli^kC Banda> z0° voren in de substantiëelstc punten neder gezet zijnde, 

de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië alle hunne wijsheid en

om

Üii:•
:

verstand moeten aanleggen, pm den handel van de Comp., dien zij 
buitendien in verscheiden kwartieren van Indic jouisseren, in vriend
schap en vrede, zonder iemands oifeqsie, te bewaren en onderhouden 
voornamelijk op de nagenomincerde plaatsen, namelijk :

Makasser.

; .
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SoLOR. :0 
Atcdik. ■

Malakka.
WeSKTJST VAN SüMATRA.

> Jambij.
Palembang.
Cambodja. • 
Mattapoera.
Qoinam.
Arrakan.
Mauritius.
Madagascar.
Halabaar.
SoüRATTE.

Mocda.
Persie.
Bassora.
WlNGORLA.

Ceijlon.
SlAM.

Taijooan.
Japan.
Toncqoin.
Manilla........
CoROMANDEL.

Pegd.
Bengalen, en 
Batavia.

r/

y

Dat de Generale Comp. na verloop van 48 jaren, onder beneficie De vreemde F.uro-
vau haar octrooi, met redelijk succes van zaken haren handel in Indië weMe observeren,”
gedreven hebbende, en nu naar hare gelegenheid daarin wel gevestigd
zijnde, met voorzlgtigheid daarin zal moeten continueren, zonderling
regard nemende op andere vreemde, zoo Europesche als Indiaansche
natiën, verscheiden plaatsen nevens de Compagnie in handel frequen- Imliaansche *vorJicii

te vermijden.terende, zonder te denken, om in eenige verwijdering met de konin- 
gen en prinsen in de bovengend. plaatsen te geraken, als ten hoogste 
nadeelig voor liet welvaren van de Generale Compagnie wezende.

-I! I:•<

MAKASSER. Dat uit den oorlog met den komng van Makcuser Aanwijzing waartoe
i ....... . .. ° .... ïiii de frequentatie van

gi.uu.Ken is, hoe weinig zij dien geacht,- en altijd getoond hebben,- it/a/t«j.-.s'ernoodig.
dat hun niet aan de Comp , maar der Comp. wel aan hen gelegen

U
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■was, niet zoo zeer ziende op de eigenlijke profijten, dewelke van 
daar getrokken worden, maar dat vermits de frequents tie van aller
hande natiën in hun rijk, der Comp. grootelijks daaraan gelegen is, 

de kleine negotie van de Comp. aldaar te hooren en te 
zien, wat er passeert en zonderling ten. regarde van de europesche 
negotianten, op welke actiën bij de Comp. naauw gelet moet wor
den, om dezelve in tijd en wijle naar gelegenheid Yan zaken te mo
gen preveniëren.

om nevens

Dat de Makassaren doorgaans getracht hebben groote partijen gi- 
roffelnagelen uit de kwartieren van Amboina secretelijk te halen 
en ontvoeren, en met goed succes van daar ook geretourneerd zijn
de , gelijk voor dezen daar van gebleken is, welke nagelen bij de eu
ropesche negotianten opgekocht en overgebragt zijn, tot merkelijke 
schade van de Compagnie en onzekere uitkomst van de opgerezene 
troubelen in de gemelde kwartieren, welke hunne negotiën, hoewel 
nu cesserende, door hen wederom bij de hand genomen zoude kun
nen worden, en daarom de presentie van de ministers van de Com
pagnie omtrent het hof van den koning. van Makasser te meer noo- 
dig is, om te hooren en te zien, wat aldaar passeert en de Comp. 
te mogen dienen. 1

En om welke reden 
de handel op Solor 
hervat is.

SOLOR. Dat alhoewel de handel op Solor, om goede reden, 
voor dezen gestaakt en ingetrokken is,, dezelve om andere redenen, 
daartoe dienende, wederom hervat en het fort Jlenricus van nieuws 
in possessie genomen is, om de Porlugezen aldaar te sluiten, en geen 
occasie te geven, om zich zoo na Makasser te vesten, waaruit niet 
als meer kwaad en grooter inkruiping in Comp. negotie ontstaan 
zoude.

De handel op M- 
chln moet met groo- 
le diseretie en wijs
heid voortgezet.

ATCHIN. Dat de handel in, Atehin met groote discretie en, ver

1 De glansrijke overwinning, door de Nederlanders in 1667, onderden Ad
miraal Speelman, op de Makassaren behaald, is uit de geschiedenis bek
kend. De Comp. liet ziel» altijd veel aan Makasser gelegen liggen, en het 
werd. cene eeaw lang «.de sleutel van de Oost» genoemd, 
liet. een lastpost, die. men «ora ipaximen van staat,» aanhicljb «Als de neu
traliteit geobserveerd wordt (zeide de heer Mossel in 1753 in zijne bekende 
ime/novie van Menage) en die Bo/ziers stout op, bet bondgenootschap! (met 
«Speelman gesloteu, waarby hunne onafhankelijkheid was verzekerd),.weer- 
«houden worden de hoogmoedige Makassaren kleinigheden aan <e doen, en het- 
« welk de eenige dienst is, waarom men aldaar een Gouverneur met 800 
«houdt, is balans tasschen.de Celebescke vorsten faciel te houden; want 
«buiten dit! is noch de handel, noch de inkomst, noch.de groot, opgegeven 
«waakzaamheid tegen de sluikerij in oostersche fijne specerijen, van dat 
«belang, om d'e Comp. zulke zware lasten te doen dragen.»'

lil Later werd
!■!

I!
man
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ziende wijsheid meer en meer vergroot moet worden, zonderling ten 
aanzien van de tin-kwartieren, waarin door de jongste bezending van. 
den Ed. Heer Deütekom (vermits het oogmerk van de Comp. in de mis
sive van den gewezen Gouverneur-Generaal aan de Koningin van 
Atchin kwalijk getroffen en gededuceerd is) niet gevorderd, maar 
contrarie groote verachtering veroorzaakt is, gelijk in de generale 
missive van de Heeren XYIIen aangewezen wordt.

\

;

:

En de tin-kwartie
ren voor de profijte- 

aangezien
Dat de tin-kwartieren aangezien moeten worden als de profijtelijk

ste plaatsen, dewelke .door de ministers 'van de Comp. in Indië be- lijkste
.. .. worden,

de Mooren zeer graag zijn, om partijenvaren worden,
tin jaarlijks aldaar te verhandelen, en waarop ten minste een cent

en waarom

profijt gehaald wordt

Dat uit gemelde missive aan de Koningin van Atchin klaarlijk Aanwijzing dat de 
u w aangewende midde-

blijkt, dat Comp. maximen op den tinhandel, en hetgeen daaraan len tot voortzetting 
, , , . , . . -lil , .. , van den handel niet
dependcert, met wel verstaan zijn, zoekende de remedie bij denge- wel aangelegd zijn.
nen, die de oorzaak van al liet kwaad is, alzoo al de Mooren, in de 
tin-kwartieren handelende, van den Atchinder geprotegeerd en gefa
voriseerd worden, die zich dan ook voor Atchinders uitgeven, waar
van de particulariteiten uit de Atchinsche verhalen en dagregisters 
daarvan in 7t breede geextendeerd gelezen kunnen worden, en derhal
ve geen beter middel is, als de goede gunst en gratie van de Ko
ningin en de grooten van liet bof met juarlijksche vereeringen te efringen beter ge- o ü j j u oblmeerd worden.
gewinnen, oin op voordeelige conditiën tot den voornoemden handel 
te mogen geraken. 1

Zulks zal door ver-

MALAKKA. Dat de handel in Malakka, als van zeer groote con- j,AijclelS'ij»C6
sideratie zijnde, door wijze opperhoofden zonderling behartigd en be- dependeert voorna- 

. ....... melijk vaneenvreed-
vorderd moet worden, zijnde deze plaats eertijds bij de Portugezen zameregering.
gehouden onder hunne principaalste gelegenheden en als dezelve de 
voorraadschuur van hunnen gehcelen handel, vermits de concurren
tie met hunne commerciën in Macau, begrijpende hunnen rijken han
del in Japan.

Dat om den handel aldaar op den voet van de Portugezen te doen 
aanwassen en floreren niet noodiger is, als eene vreedzame regering 
onder de natiën van de omliggende plaatsen, waarin met groote voor-

* * ’s Compagnies dienaren en middelen in Atchin en Pera respectieve- 
ijk buiten alle perikelen te stellen, is bij Hes. dd. 6 Julij 1663 verstaan, bet 

kantoor en den omslag op beide plaatsen te ligten.
I

I

I
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ziglighcid gehandeld moet -worden, gelijk de ervaring tot schade van 
• de Comp. wel geleerd heeft. »*‘'' /

te dien einde moet J)at Gouverneur-Generaal en Raden , om hetgeen voorz. wel te 
aldaar een bekwaam,
vigilant opperhoofd bevorderen, vooral zorg moeten dragen, dat net gouvernement van 
wezen. MalaliJta bekleed worde met een vigilant persoon van goed oordeel, 

die zich voegen kan naar gelegenheid van zaken, en dat de voorz. 
Gouverneur ook geadsisteerd moet worden met wakkere subalterne mi
nisters, dewelke Comp. maximen met goed beleid en wijsheid wel 
kunnen in volgen.

: 'i

Dat de debauche van vele Comp. ministers in verscheiden kwar-De debauche der
dienaren brengt der > . t
Comp. veel nadeel tieren van Indië extraordinaire verachtering in de dagelijksche affai- 
toe. res geeft, waarbij geconsidereerd, dat de Indische natiën zeer ge 

van hun respect zijnde, daardoor kleine affectie tot de Ne- 
dcrlandsche natie zetten, ziende hare losse actiën , dewelke haar een

Hierom moeten de voelig 
bekwaamste en mo
deste 
gepre 
den.

personen altijd 
fereerd wor- afkeer maken; en daarom modeste personen gebruikt en voor alle an

dere particuliere recommandatiën geprefereerd moeten worden.

Alle devoir aan WESTKUST van SUMATRA. Dat de prmcipaalsle handel van de 
te wenden ter bemag- < - . . .
tiging van een ge- generale Comp. onder anderen bestaande in t procureren van grootc 
pepertmekWantlteit kwantiteit peper, om door middel van dien geheel Europa zijne 

competentie te kunnen doen liehhen, diensvolgens alle peper uit 
gevende plaatsen gefrequenteerd en de negotie daarnaar gedirigeerd 
moet worden, wel lettende, dat geen schulden gemaakt of ook onder 
de Chinezen uitgehragt worden, gelijk hetzelve bij verscheiden brie
ven geordonneerd is.

:
JAMBIJ. Dat om het gros van de peper, in Indië te beko-en te dien einde op

alle plaatsen daardie .• , . , ikorrel valt, voorna- mcn zijnde, te mogen bemagtigen noodig is, dezelve m alle Jcwar- 
melijk in Jo?nhij, lie
ver dure dan geen 
peper in (e zamelen.

i'
! tieren van Indië te vergaderen, en inzonderheid, te Jambij, ten 

aanzien van het vrij acces van andere Europesche natiën aldaar, het
welk door de Onzen niet belet kan worden, en derhalve liever du-

=

re als geen peper nevens andere vreemde natiën moeten zien te 
krijgen.

PALEMBANG. Dat de frequenlatie van die plaats om voorn, re
denen mede moet aangehouden worden, zoo lang de meeste peper van 
de Chinezen en andere Indiaansche natiën van daar op Batavia 
niet aangebragt wordt, waartoe overlang goede hoop gegeven, maar 
tot nog toe het regt succes niet gevolgd is.

Om die reden moet 
mede 

wor-
Pnlcmhavg
aangehouden
den.

i
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CAMBODJA, MARTAPOERA en QUINAM. Dat niettegenstaande lodja^Maru? 
de wettige en bondige redenen, om die natiën den oorlog aan te jweraenQuinamrnc- 
doen, gelijk in verscheiden brieven van de Heeren XVIIcri aan den halen door

vreedzamen handel.
eenen

Gouverneur-Generaal en Raden van Indië geordonneerd is, echter 
om verscheidene andere consideratiëri, Comp.‘ handel tien hoogste ra
kende, en zonderling ten aanzien van den tijd tusschen beide, zonder 
op die natiën iets te verrigten, gepasseerd zijnde, geraden is te den
ken op middelen, om de profijten van de gen. natiën door nieuw 
acces te mogen halen, waartoe geen bijzondere instructie van hier 
gegeven, maar naar gelegenheid van zaken het werk aldaar geleid 
zal moeten worden, altijd het oog hebbende op een vreedzamen han
del door geheel Indië, waarvan de keuken in het Vaderland rooken

t

?

■

■=

moet.1 k'

Het kantoor op 
Arrakan te relabli-

tot nader order ongebroken zijnde, niettemin gedacht moet worden, seren.omdenslaven- 1U .. , t .. u handel enden inkoop
hetzelve de een of andere tijd te retablisseren en den handel van de van rijst.

ARRAKAN. Dat het kantoor van Arrakan, om goede redenen,

slaven aldaar te bevorderen, waaraan voor de generale Compagnie, 
ten dienste zoo van haar zelve, als hare koloniën in de respectieve 
residentiën van de Compagnie, veel gelegen is, en voornamelijk mede 
om jaarlijks van daar goede portie rijst te mogen bekomen, verho
pende, dat het aangchaaldc schip op de kust Coromandel, den ko- 
ning van Arrakan, zoo gezegd wordt, toebelioorende, tot nieuwe 
vriendschap en negotie aanleiding zal kunnen geven, indien de dif- 
ferenten tusschen den gemelden koning en ’s Comp. ministers, ter 
zake van geroofde goederen ontstaan, bijgelegd en een en ander voor 
occasie van dit schip billijk contentement gedaan wordei2

Waarom het eiland 
Mauritius door de 
Comp. in possessie 
genomen is.

MAURITIUS. Dat het eiland Mauritius van wege de generale 
Nederlandsche gcoctroijeerde Coinp. in possessie genomen is, om an
dere Europeschc natiën, hetzelve nu en dan frequenterende om van 
daar ebbenhout te halen, daarvan te diverteren, en den toegang naar 
de Oost-Indië, zoo veel doenlijk zij, te beletten, en gemerkt het 
ebbenhout, op gemelde eilanden vallende, alle andere soorten van 
hout, tot voorraad van werken dienende, verre te boven gaat en in

. • ' • . • j , • Zr ' ’ ‘

* Rij R. 17 Mei 1H67 is verstaan, «het kantoor in Cambodja te, ligten, om
dat de negotie aldaar al vele jaren niets heeft opgeleverd en hoe langer zoo 
meer afneemt door de Chincsche handelaren, en de koning ons niet raainti- 
«eert bij liet octrooi, dat hij ons heeft verleend en beloofd.»

* Rü U. 27 Julij 1665 is verstaan, «den omslag van Arrakan te ligten, zoo om 
zijne Hoogheid cenig contentement te geven, als ook om de Onzen te stellen 
buiten het perikel, hetwelk hun boven liet hoofd hangt. »
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eenigc plaatsen van de wereld tot nog 3>ekend van zoodanige deugd 
gevonden wordt, gelijk hij ervaring gebleken is, is bij de vergade
ring van de Heeren XVIIon, op de genomene informatie van ebben
hout-werkers hier te lande, goedgevonden, dat men om van dit 
ebbenhout den meesten prijs te mogen bekomen, tot nader order 
jaarlijks niet meer als 400 moóten zal doen hakken en overzenden, 
latende het ander op den aanwas staan, en hetgeen daar meer ge
hakt mogt wezen .in de pakhuizen overblijven, om alzoo door mid
del van dien dit hout op redelijken prijs en jaarlijksch vertier te 
houden ?.

Order om niet meer 
dan 100 mooten eb
benhout jaarlijks o- 
ver te zendeu tot na
der order.

MADAGASCAR. Dat door de goede gelegenheid, dewelke de Comp.
heeft, om van het eiland Mauritius het eiland Madagascar te kunnen
bezoeken, voor haar geraden is, jaarlijks daarop uitzetting te doen,
om de vreemde natiën de possessie niet alleen te laten en te toonen,
dat de Comp. van daar niet uitgesloten wil zijn, en gemerkt ons

Eene proef te nemen yoor dezen hoop gegeven is, dat men aldaar goede partijen vleesch 
omtrent het inzouten , , , , , , . T ....
van het aldaar val- zoude kunnen bekomen, bekwaam om te zouten en in Indie te ge-. 
lende vleesch,

Marlagascar jaar
lijks te bezoeken.

bruiken, dat niet ongeraden wezen zal daarvan cene proef te nemen,
en tot den aanleg van en wijders te onderstaan, welken handel in het een of ander kwar- 
eenigen handel on
derzoek doen. tier van het gemeld eiland, ten prolijle van de generale Comp., uit

gevonden zal kunnen worden.

Malabaar jaarlijks MALABAAR. Dat de kust van Malabaar. eertijds door de Por- te frequenteren en _ *'
aan te houden om de tugezen alleen bevaren en nu voor de Compagnie mede geopend,
1 P Jaarlijks gefrequenteerd en aangehouden moet worden, zoo ten aan

zien van de peper, in goede kwaliteit aldaar vallende, om dezelve 
den Portugezen en anderen vreemden natiën niet alleen te laten, als om 
op de actiën en handel van de Portugezen op gemelde kast gestadig 
te letten

Souratte ein-rJttfthans 'o ^cen SOURATTE. Dat de handel in de kwartieren 
aan u-! h ouden ca ver ’ 200 verre zijnde, dat met eigen kapitaal, zonder ligting
meerderen. van penningen a deposito aldaar, God lof, nu handelen kunnen,

, alle middelen aangewend moeten worden, om dien treflelijken han-

van

::

1 Het kantoor op Mauritius werd, krachtens Resolutie dd. 7 September 
1(>57 «geligt».

* Coc/iin op Malabaar werd door de Comp. lang in bezit gehouden, op 
hope, dat de voordeelen met «der tijd de lasten wel zullen ophalen», (zie 
afgaande missive 21 December 1663); doch vruchteloos. De onkosten groeiden 
gedurig aan «door oorlogen en ydelen ijver 
een lastpost bleef. Zie de Memorie 
K.v.mi*£n, 1. c. III dl. 1ste stuk, bladz. 250 cu 251.

!

Comp. ontzag», zoodat het
nan Menage van Mossel, bladz. 137. Van

voor
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del niet alleen aan te houden, maar met -vertier van allerhande 
koopmanschappen te mogen vermeerderen, waartoe groote industrie 
vereischt wordt

i-

Dat de voornoemde handel der Compagnie zonderling dient tot üJcom^te'nhoogS.t 
tergrooting van de hinnenlandsche negotie over geheel indië, waar- Yoordeelig. 
van de profijten, door vertier van menigte, van allerhande kleeden ia 
de zuidelijke kwartieren van Indië en op Batavia, door alle Indische- 
natiën merkelijk gevoeld worden en denveren moeten, als zijnde de 
ziel van het groote ligchaam, ’t welk daardoor eeniglijk bestaan moet; 
gelijk iedereen kennelijk is, dat de Mooren in de voomocmde kwar
tieren, rijke en magtrge negotianten zijnde, doorgaans van *s Compa- 
gnie’s handel in Oost-Indië jaloersch zijn, en denzelven nu en dan zoe
ken te bekommeren met verscheiden vexatiën en moeijelijkheden, 
gelijk daarvan de ervaring leert.

Dat alhoewel, volgens het gevoelen van eenige ministers, de1 Gom- DevexatiênderJMoo- 
u w u ren tegen te gaan

pagnie zich van de vexatiën der Moeren,, door middel van den oor- door den oorlog is
ongeraden,log te water tegen dezelve bij de hand fe nemen, zoude tonnen 

bevrijden, echter om verscheiden redenen, daartoe dienende, niet? 
geraden zij den oorlog aldaar aan te vangen en een zekeren han
del, op hoop van een beter (doch met een onzekere uitkomst), in 
perikel te stellen, maar met wijsheid en verstand alle opkomende
zwariglieden te gemoet te gaan en neder te leggen, waarin discrete doch dezelve te ver-
Directeurs het mcesto vermogen, die met de Moorsche Gouverneurs en^wlcefd gedrag*

noodzakelijk.wel omgaan, dezelve caresseren en naar gelegenheid van zaken weten 
te bejegenen, met hetgeen dezelve aangenaam is; waarmede dan de 
vrede zonder verwijdering wel te onderhouden zal wezen.

MOCIIA. Dat de handel van Mocha, niettegenstaande verscheiden Den handel in Mn-
strihbelmgen aldaar voorgevallen, echter tot nader order dient vér- le vervolgen om re- 
volgdr meenendo dat Onze- ministers denzelven tot nog niet regt onder 
xocht, en de profijten , dewelke aldaar te beuren zijn, gesmaakt hebben* 
alles ten principale dependerende aan de directie van de ervaren op>- 
perhoofden, die zoodanige subalterne ministers weten te emplorjere». 
dewelke alles naarstig onderzoeken en reden van- hun doen geven kun- .

deuen.

nen, waaraan bet meest, ontbreekt.

DERSIE. Dat de handel van Perste aangezien moet worden als De negotie in Per-, ” tiè is te consideree-
importantste voor dfe generale1 Cömp., waardoor de mlandsche ww- ren voor een van de

. .... , , , , . . . importautste.
merkelijk vergroot worden, en derhalve om geene redenen m pe- 

rikel gesteld mag worden.

|
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Het drijven van dien Dat de voornoemde handel van Persië eehige jaren door ’s Comp.
zonder veel mocije- ministers in Spahan, bij contractatie met de vertrouwden des rijks, 
lij kbeden toegegeven wegens den Koning gedreven zijnde, op conditie van eenige balen 

zijde jaarlijks ten gestelden prijs te moeten aannemen, en daartegen 
van tollen, raderijen, van inkomende goederen vrij te zijn, zoodanige 
contracten altijd vernieuwd geweest zijn met vele moeijelijkheden en' 
vexatiën, naar den aard van die schrapende, superbe natie, waardoor 
de Comp. vele jaren in groote onzekerheid gestaan heeft. Dat Comp. 
ministers bemerkende de groote onzekerheid en sobere profijten van 
den voornoemden handel, door middel van contracten met de ver
trouwden des rijks, bij alle middelen mogelijk zijnde, getracht hebben, 
om den vrijen- en onbelemmerden handel aldaar met particulieren te 
mogen drijven, zonder aan zoodanige hoofsche negotianten gebonden 
te wezen.

Dat ’t zelve in Gamron nu en dan onderstaan en met goed succes 
n?etIC*onderl o nee- gevolgd zijnde, de vertrouwden des rijks echter misnoegen getoond, 
SuFet1 werk 'gesteld en den 0nzen genoegzaam gedreigd hebben hetzelve met te zullen ge- 

doogen, of dat tollen en raderijen van alle Compagnie’s koopman
schappen subject zouden moeten wezen, gelijk dezelve ook hebben 
moeten betalen.

Het handelen met

worden.

Dat, ter zake van dien, tusschen de Onzen en den Persiaan verwijde
ring ontstaan zijnde, bij den Gouverneur Generaal en Raden van Indië

Het voornemen der 
Hooge Regering, om 
zulks door den oor-
dc5 Heeren'wajo’res Boe^8CYOUC^en >8» deze attentaten door middel van oorlog le doen repa-
niet raadzaam voor- reren, zich fonderende op oude gemaakte contracten met den ouden 
gekomen.

overleden Koning Chia-Abas, hoewel dezelve daar van niet klaar spre
ken, dat de vergadering van de Heeren Zeventienen, uit de advij 
Gouverneur-Generaal en Raden van Indië bemerkende de proceduren 
bij dezelve tegen het rijk ven Persië aangevangen, niet heeft kunnen 
goedvinden daar mede voort te gaan, maar dat men den oorlog ophouden 
en alle middelen van accomodalie in het werk stellen zoude, zonder 
den voornoemden handel verder te pericliteren, maar in alle manieren 

Om nevenstaande aan te houden, en te considereren, dat de Comp. zich nooit moet inbeel
den, dat zij haren handel in Persië, geheel zonder eenig bezwaar van 
tollen en raderijen exerceren zal, alzoo die natie superbe, moedig.cn 
zeer begeerig zijnde, voor het beneficie en profijt, ?t welk de Compagnie

van Persië trekt, jaarlijks zal willen er-

zen van
!
i
i

I
! , redeu.

door haren handel in ’t rijk 
kend wezen, het zij met vereering aan den Koning en de vertrouwden 
des rijks, of dat voor den vrijdom van tollen en raderijen, jaarlijks ten 
minste 3 a 400 balen Persiaansche zijde met den Koning tot zekeren 
redelijken prijs contracteren.

|J
I
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Dat diensvolgcns door de ministers Tan de Comp., de directie Tan Om vrijen handel,
..... j . . zonder bezwaar van

den handel in Persië hebbende, het werk daarnaar bestierd moet wor- tollen, voor een jaar-
den, om (ware het doenlijk) den vrijen en onbekoramerden handel met bezorgen?C°SIUtie **
particulieren, zonder bezwaar van eenige tollen of'andere impositiën ,
in liet rijk van Persië te mogen exerceren, mits daarvoor èn aan Zijne
Majesteit èn den vertrouwden des rijks jaarlijks ecne billijke recognitie in
koopmanschappen of geld geven y en indien hetzelve op die manier
niet verkregen konde worden, dat dan liever is met den koning en 0f anderszins dier- 

... ... ... /Art weKcn te contrac-vertrouwden des rijks, om de vrije negotie te hebben, jaarlijks 3 a 400 teren.
balen zijde tot zekeren prijs te contracteren.

'

■'t

ik

Dat hiertegen in gcene consideratie komt, dat de Comp. de midde- Motieven waarom
len en magt hebben zoude, om den Persiaanschen handel met hare penen tot * voorzet- 
schepen tejnfesteren en de Moorsche vaart te beletten, en het aan- op neutrateplaatsen 
brengen van allerhande koopmanschappen in Gamron door vreemde kruiken"108* tC 
natiën te verhinderen, alzoo Comp. handel over geheel Indië gefun
deerd moet worden op het gemeene regt van alle volkeren, beslaande 
in vrijheid van de commercie, dewelke haar op neutrale plaatsen 
bij vrije natiën, alwaar Wij de wetten vinden en niet brengen moeten, 
vergund wordende, den voornoemden handel Ons op eigen concepten 
niet loeëigenen en zoodanige natiën met magt daartoe mogen constrin- 
gcren, gelijk de Comp. ook niet verstaan zoude kunnen, dat, op plaat
sen onder haar gebied sorterende, andere natiën op de manier van 
handelen haar de wet zouden willen stellen.

Dat diensvolgens zoo gebiedende over anderen op neutrale plaatsen, 
alwaar niets te zeggen, in Ons geïmagineerd regt op Onze magt en 
wapenen, zulks met het regt niet overeenkomt, alzoo dezelve alleen 
gebruikt moeten worden tegen geweld en ongclijk, dat Ons aangedaan 
wordt, als hetzelve met vrede niet uit den weg kan gelegd worden; 
want gelijk aan Gods regWaardigheid geenszins getwijfeld mag worden, 
zoo gaat ook zeker, dat degenen, die onregtvaardige wegen inslaan, de 
straffen daarvan gevoelen zullen, maar den regten weg in hunnen handel 
volgende, Gods zegen daarop te verwachten hebben.

RASSORA. Dat de handel tin flassora bij de Compagnie eens Den handel Tan 
ohderstaan zijnde, om te tenteren welke profijten aldaar te behalen f“n\sora te **** Tat~ 
mogten wezen, en in het eerste door verlies van het jagt de Schel- 
vüch zoo niet gosuccedeerd zijnde, als wel verwacht werd, daardoor 
geen nieuwe bezending goedgevonden is te doen, waarover alhier nader 
geconsidcrecrd zijnde, dat andere natiën aldaar menigte Yan 
koopmanschappen verhandelen, dewelke door het groote rijk

allerhande
van den

12
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Turk overvoerd en verteerd worden, en mitsdien naar alle apparentic 
Ons aldaar mede met der tijd profitabele negotie gestabiliëerd zal 

kunnen worden, ter jongste vergadering van de Ilccren Zeventienen 
goedgevonden is, den voornoemden handel van Bassora te doen her
vatten mits daartoe kapabele, doorzoekende jonge lieden, die hun stuk 
wel verstaan, emploijeren * tot dat volkomene kennis van zaken bekomen, 
en dan met goed fundament daarin continueren of daarvan afscheiden 
zullen mogen.

voor

WINGURLA. en GOA. Dat de Compagnie om verscheiden goede 
houdt'op' ffingurla. redenen gevonden heeft residentie op Wingurla te houden, zon

derling om te mogen weten, wat bij den Portugees in Goa en om
liggende plaatsen van hunne negotie passeert, om altijd tegen denzelven 

niet ^e'tetrouweiF^ °P hoede te moge wezen, alzoo die natie nimmermeer vertrouwd 
mag worden, gelijk de West-Indische Cómpagnic, tot haar verderf, 
gevoeld heeft, en waarom de Heeren Zeventienen goedgevonden heb
ben, bij hunne jongste brieven order te geven, dat de Onzen zich ge
reed moeten houden om op den Portugees iets yan importantie te 
halen, maar dat de tijd nog niet regt rijp is, verstaande dat met

Redenen waarom

expiratie van liet tienjarig bestand, 1651 aanstaande 1, indien vanhier
Order omtrent de geen andere order komt, de bezetting van Goa wel wederom in het 

bezetting van Goa. de Compagnie de minstewerk gesteld inogt worden, waaraan voor 
kosten vast zijn. i.-

CEIJLON. Dat hij de vergadering van de Ifccren Zeventienen,Den odïlog met
den Keizer van Can- .. ...
dia door alle midde- blijkens verscheiden H. E. generale missiven aan den Gouverneur en 
len ter neder te leg
gen ; Raden van Indië, de oorlog tusschen ons en Radja Singa geoordeeld 

zijnde zeer schadelijk voor de Compagnie te wezen, goedgevonden is 
te ordonneren, dat hij alle middelen gearbeid zoude worden om ge- 
mclden. oorlog te dümpen en den Ceijlonschen Keizer tot Comp. in*

i lenlie te gewinnen;f (-
Permissie om zulks 
door het toestaan van 
een jaarJijkseltc re- 

. cognitie te effectue
ren.

Dat om daartoe te mogen geraken, volgens den voorslag van den Ed. 
Joan Maatsuijker , Raad - ordinaris van Indië, door den Gouverneur 
op het gemeld eiland, over de plaalsen onder dc Compagnie behoo- 
rende, getenteerd moet worden, of, onder titel van een jaarlijksche 
recognitie of vereering, dc Radja Sirga niet gedisponeerd zoudo 
kunnen worden, om met hem in vrede tc blijven, om door middel

;
:

. 1 Nadat de Portugezen in 1640 het Spaan*ohie juk afgeschud en Portugal 
fot een onaf hankelij ken staat verklaard hadden, werd vanwege dit 
bij de Wederlanders aanzoek gedaan om een bestand, hetwelk echter eerst 
twee jaren daarna zijn beslag kreeg.
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van dien de Portugezen, (dewelke van alle deze onheilen buiten twij
fel grootc oorzaak zijn) van hem te diverteren, en dcnzelven aan 
onze zijde te krijgen. * (

Dat het provisioneel tractaat van accoord,. tusschen den vicc-roi van Het gemaakt'trac-
. n . _ n laat met Maatsuij-

den koning van Fortugal en den Ed. Joan ULiatsdijker, op 0eijlon ker en den Portu-
geraaakt, aangaande de limiet-scheiding en gebruik van de landen onder veilde \miet-schel - 
de steden Gale en Negombo sorterende, tot dat in Europa ten prin
cipale tusschen beide partijen anders gedisponeerd zoude zijn, naar zijn 
vorm en inhoud pertinentelijk achtervolgd moet worden, zonder te 
gedogen, dat bij den vice-roi en zijne subjecten, het zij door hen- 
zclve of door hunne instigatie, door den Radja Süïga in onze pos
sessie geturbeerd worden

ding te doen nako
men.

«nvV

Dat het gemeld contract in . verscheiden punten tot voordeel van 
de Compagnie geaccordeerd, veel difFcrcert van hetgeen in ’s Gra- 
tenhage néergczet was, met de clausule dat, indien vóór dato Tan 
hetzelve op Ceijlon anders gehandeld mogt. wezen,, hetzelve voor alle 
andere nagekomen en achtervolgd zoude moeten worden.

Dat do zaken van de Compagnie op het eiland Ceijlon dusver 
met excessieve groole kosten gebragt zijnde, niet gedacht moet. wor- 

,den, .om hetzelve immermeer te verlaten, maar aan te houden en 
den handel aldaar door verscheiden middelen te doen accrcsseren.

Ceijlon moet nim
mermeer verlaten 
worden.

Dat om met der tijd ’sComp. staat aldaar met voordeel vast te stellen, 
volgens liet advijs van den Gouverneur Maatsdijker, geraden wezen zal 
te gedenken op de bevordering van Ncderlandsche koloniën, verstaande 
zoodanige, dewelke door Onze natie met het trouwen aan Inlandsche 
vrouwen zal kunnen geschieden, mits dezelve met uildeolinge, zoo van 
tuinen, parken, als landerijen, voor zekere jaren in erfpacht, do gele’ 
genheden aanwijzende, waardoor de familiën naar de monierc van die 
landen zouden kunnen bestaan en zich zelve voortzclten

De Nederlandsche 
koloniën t<; bevorde
ren en aan dezelve 
middelen om onder
houd te verschaffen.

”.-j rii i

Dat de olifan(8vaiigst op Ceijlon met goed succes bij de hand ge- i)e olifant* vangst, 
nomen zijnde, alle middelen gepraktiseerd moeten worden, om de
zelve meer en meer te vergrooten, en die groote beesten onder de

‘4

1 Zie hieromtrent valentijn, V Dl. I St. 11 Hoöfdst. bladz. 125 — 128.

. x Zie hierboven op bladz. 40 (aanlcekening), omtrent het uitzenden van 
vrijheden naar Ceijlon tot het vestigen van cene Ncderlandsche kolonie

.... .,L.v*
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Mooren op Coromandel en andere plaatsen, ten mecsten profijt van de 
Compagnie, te beneficiëren.

En den arreekliandel 
wel gade te slaan.

Dat de Arreekhandel op ’t gemeld eiland mede van groote 
sidèratie zijnde, in alle manieren aldaar gevolgd en meer en meer ge- 
augmenleerd moet worden.

con-

De afgegeten order 
tot liet maken van
Cffyer-tomveir zon- de tot verschooninff van eenijre vaderlandsche louwen, gevolgd moet 
der verzuim te ach- , , . . . , ,,ter volgen. worden, om dezelve te gebrmken op zoodanige vaarwaters, dewelke

den minsten storm subject zijn.

Dat de Compagnie order op bet maken van Caijer-touwen, dienen-

Dcn handel in Siam 
te favoriseren. SIAM. Dat Compagnic’s-handel in bet rijk van Siam nu eindelijk 

geb'ragt zijnde tot zijn oogmerk, om van daar niet alleen verscheiden 
koopmanschappen voor Japan te procureren, maar ook groote par
tijen rijst te mogen bekomen, bij alle middelen onderhouden cn meer 
en meer' gevorderd moet' worden.

Ber*1 udanK°te"fien Dat om.den handel aldaar met reputatie te continueren cn de gunst
einde mei jaarlijk- van de prooien te mogen capteren, de Koning en Bcrguclang met 
sche vereering te ° . ..
capteren. jaarlijksche vereering, hun aangenaam zijnde, begroet moeien worden;

welke kosten, ten aanzien van de groote commodilcit daaruit voor* 
de Compagnie resulterende, op profijt aangelegd worden, cn derhal- 
ven daarin niet. te menagerende mogen zijn.

De Mooren in den Dat alhoewel dc profijten op den handel van de kleeden (ten aan- 
den indat^rijk niet zien van den grooten toevoer der Mooren dezelve over Tannas-Jarij bren

gende) klein vallen, echter dezelve daarin niet mogen verhinderen, om 
alle verwijdering met dat rijk, der Compagnie ten hoogste schadelijk zijn
de, voor te komen, alzoo wij iedereen de wet niet en stellen mogen 
en overal te kort springen zouden, zoodat dan heter is hetzelve nage
laten en op zijn koopmans te gaan, dat de Compagnie gerustheid cn 
zekerheid geeft;

:

d au *v o o rereled e*h C1 Da^ Compagnie’s ministers voor dezen in Siam veel uitgeborgd cn 
lalïng af te geven kwade schulden gemaakt hebbende, zich daarvan moeten wachten 
schade. i£0in,IIS: v^n en hunne. ’cargazoenen voor gercede penningen of koopmanschappen 

laten volgen, en anders niet, om altijd effen rekening en staat temo
gen maken, waarnaar zij zich dan punctuccllijk regelen moeten, cn 
contrarie doende, dat zoodanige schulden voor lmnne particuliere re;

s

=
—
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kcning blijven, en zij daarvoor aangesproken zullen worden, gelijk 
de order daarvan dicteert *.

TAIJOUAN. Dat dc handel op Taijouan en Formosa, zijnde een 
der principaalstc residentiën en conqucsten van de Gomp., zonderling 
in achting genomen en daarin geconsidereerd moet worden, dat de
zelve gedaan wordt op Taijouan met de Chinezen, hunne koopmanschap
pen uit China aldaar dircctelijk alanhrengende, en met de Chinezen en 
andere ingezetenen, op Formosa hunne residentie houdende.

y

Dat de handel op Taijouan, vermits den opgerezen oorlog van ^ De herstelling van 
den Tartaar in het groatc rijk van China, nu eenigen tijd genoeg- rustvaiT^ifnaaf. * 
zaam gestaakt gebleven zijnde, geen ander middel is, als denzelvcn 
wederom door verandering van regering of vrede met den Tartaar 
te verwachten.

Dat om den voornoemden handel op Taijouan 'te doen accresscren De Chinezen aldaar 
met 

koopraan-
i«i . , . i , , schappen wel te trac-geen ongchjk te doen m het aannemen van hunne koopmanschappen, teren.

maar dezelve ten redelijken prijs, naar de deugd van iedere specie,
na de leverantie wel te betalen, waarin groote discretie en wijsheid
gebruikt moet worden; hebbende eenige Comp. ministers in die
kwartieren groot onverstand in velen getoond, en groot achterdenken
aan de Chinesche kooplieden veroorzaakt, waardoor dezelve ook met
hunne jonken en koopmanschappen veel achter gebleven zijn.

* aankomende
zonderling moet gelet worden, om de Chinezen wel te onthalen en hunne

Dat volgens de Comp. order de cargazocnen voor Souratte, Per- -N«car^azoenen^roo:r 
sic en Coromandel op drie bodems jaarlijks verdeeld moeten wor- Commandel moeten 
den, om te minder perikel te loopen, alzoo daar groot kapitaal worden, 
aanhangt, zonder dat een of ander schip tusschcn beide zich van 
een gedeelte zijner ingcladcne goederen op andere plaatsen zal mogen 
ontlasten, waartoe dan ook, vermits de ondiepte van het kanaal voor ter°overvoer?njTvaiI 
Taijouan, fluiten en jagten, van 10 h 10.}- tot 11 voeten ten hoogste 
diep gaande, gebruikt moeten worden.

Dat vermits den extra-ordinairen grooten toeloop van de Chinezen 
op Formosa, het rijk

een tijd verlatende, het garnisocn aldaar versterkt en ten minste 
op 1203 koppen gehouden moet worden.

1 hy R. 15 mei 1663 is verstaan, « om wegens de presente slechte negotie in 
Stam, dc piaats liever te verlaten en het kantoor met den omslag teligten,
*e welen bij provisie en tot dat de tijd eenige verandering ten goede open- 
haren zal,* .........

goederen voor Taij
ouan te gebruiken.

Het garnizoen te 
versterken tot op 

van China door den oorlog van den lartaar 1203 koppen.
voor
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F>e Formnsancn wel Dat liet eiland Formosa ten principale cn onder de gehoorzaam-
te behandelen. gebragt zijnde, vooral goede zorg moet 

eene vrije natie altijd geweest 
aan de Ed. Compagnie verbonden

beid van de Compagnie nu 
gedragen wordeii, dat de ingezetenen, 
zijnde, met goede, tractcmenten 
mogen blijven, zonder die arme menschen te veel te bezwaren, ge
lijk dan ook het afscliaffen van de jaarlijksche recognitie, zoo van 
daar geschreven wordt, onder de inwoners grooto blijdschap veroor
zaakt heeft.

Dat de Gouverneur-Generaal en Raden van Indic., bij hunne jong-Aanmerking

pachting der dorpen eto brieven aan de Ileeren Zeventienen, overgeschreven hebben hunne 
op Formosa aan Chx- 
neseti.

over

consideratie op het verpachten van de Formosaansche dorpen en aan
kleven van dien aan Hz Chinezen, waarin aan de eene zijde de 
profijten, daarvan komende, aan de Comp. wel smakelijk zijn, doch 

dc andere zijde le letten staat, dat de inwoners, als nog meest 
arm cn behoeftig zijnde, daarmede te zeer ondergehouden worden 
en daardoor niet verder in middelen geraken kunnen, ora iets tot 
cultuur van die landen bij de hand te nemen.

aan

. . ..V... . 1 ' i>.................

Dat mitsdien, alvorens ten principale op het aanhouden of intrek
ken van deze verpachting te resolveren, deze zaken door commissa
rissen, ter plaats te zenden, nader onderzocht moeten worden, om met 
beter fundament daarin te mogen gaan, en zonderling op de actiën 
van dc Chinezen omtrent dc inwoners goede informatie te nemen, 
alzoo de Chinezen eene Iooze^, bedricgelijkc natie zijnde, dezelve tot 
liun profijt gebruiken en de inwoners in armoede zouden kunnen 
laten zitten.

Order om zich diens- 
volgens nader te in
formeren.

Dat ’s Comp. oogmerk wezendc, om op het eiland Formosa pcr-De ingezetenen tot
landen aan te moedi- manente koloniën te 8tabiliëren, groote voorzigtigheid gebruikt rnoei 
gen, worden, om de inwoners daartoe aan te leiden, en het cultiveren 

van die landen smakelijker te maken, verstaande dat de Chinezen, 
die zeer arbeidzaam zijn, de fundamenten daarvan best zullen kunnen 
leggen, cn de inwoners de handelingen daarvan geven, om alzoo met 
der tijd door eigen industrie en ervarenheid het werk meester te mogen 
worden, en zonder hulp van de Chinezen daarin te mogen continue- 

Christen- ren; dat voorts alle vlijt dient aangewend, om dc Formosanen, meest 
heidenen zijnde, tot het Christendom te brengen, waartoe dezelve 
schijnen zeer genegen te wezen, gelijk de ervarenheid zelve getuigt, 

Te dien einde pre- te welken einde dan ook ijverige, godzalige mannen van een onbe-
meeslersvan eenon- rispelijk goed leven als predikanten en schoolmeesters gebruikt moeten 
berispelyk leven te 
«aploljeren. worden, want zaken van geloof, en God den lleere rakende, met zui-
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verheid behandeld moeten worden, en anders 'doende, is het zeker, dat 
dit grootc werk van zelfs vervallen en die arme mensclien in hunne 
blindheid zullen blijven steken. • >

V

Tol de voortplan
ting van allerhande 
eetwaren enz. de 
Formosanen aan te

Dat het eiland Formosa, zoo ten aanzien van zijn klimaat, als goed 
territorium, 24 uren varens van het vaste land van China gelegen 
zijnde, alle dezelve en zoo goede vruchten als China voortbrengt, zetten, 
waar al bereids verscheiden proeven genomen zijn, zoo dat niet anders 
resteert, als dat de inliabitanten, daartoe aangelegd en door de pro-

i'

i
fijten, die zij daarvan ook gevoelen moeten, geanimeerd mogen worden, 
om de cultuur van die landen in verscheiden speciën van eetwaren 
en allerhande koopmanschappen bij de hand te nemen.

J- 'V!
Dat daarin te meer gearbeid en dit gewenschte werk niet alle prac? 

ticabclc middelen doenlijk zijnde, bevlijligd moet worden, indien de 
Comp. bij haar eigen zelve, zonder lasten, niet alleen subsislcren, 
maar de gewenschte profijten daarvan trekken wil, zonderling gccon- 
sidcreerd, dat troubelcn in dat groolc rijk van China nog vele jaren 
duren, en tusschen beide de Chinesche handel geheel vervallen zoude, 
en consequent el ijk Japan van vele koopmanschappen zijn gerief niet 
kunnen krijgen , waar door ’s Comp. staat in die kwartieren merkelijk 
Tcrachlcrcn zoude, al hetwelk vóórgekomen zal worden, zoo men do 
inhahitanlen tot het werk krijgen en dezelve met allerhande behulpr 
middelen, daartoe noodig zijnde, sccunderen kan, waarin wijzere-, 
genten van goed oordeel het meeste vermogen. .

Dat van daar als nog groote hoop gegeven zijnde, om do zijdeteelt De Chinezen tot
. voortzetting; van dc

met goeden voortgang in het werk te stellen, de Chinezen in het oerst zijdeteelt aldaar te
zétten,niet gevoegelijkc profijten en beneficiën daartoe geëmploijcerd moeten 

worden, al zoude de Comp. in bet begin daarin de kosten alleen dra
gen , dat aan haar daarna wel dubbel en meer inkomen zoude, voor
maximen altijd houdende, dat, zonder grooten toevoer van zijde en stuk
werken, Comp. handel in het rijk van Japan weinig bescheit, en opdat naar den staat van
l r\ i .... 11 , • den Chineschen oor-ue Unzen zekerlijk mogen weten,- hoe het met den larlaar m Chtna log te vernemen,
gelegen is, verstaan wij noodig tc wezen, dat hetzelve door Chinezen,
dio men vertrouwen mar», onderstaan worde, om de pjeletfenheid van 
i. 1 , .. , „ . . en den Tartaar teruien to mogen weten, en bij den lartaar door expresse gecommitteerd voortzetting van dc
den den handel te verzoeken, en Zijne Majesteit te begroeten* met aan- nSÏ(perden°r JteCObo-
hieding van alle vriéndelijke correspondentie in de negotie, gelijk voor gieten.
dezen in de generale brieven van de Ifcercn Zeventienen geschreven en
geordonneerd is. • • »•- -■ * * •
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JAPAN. Dat de ministers van de Compagnie in de Oost-Indië veleAanwijzing der rao-
handeï in Japa?i te jaren met grooten kosten zich bezig gehouden en gearbeid hebbende , 
slaken j^in^den^aie om (]e vruchten van den rijken Japanschen handel, bij de Portugezen al- 
land geordonneerd ieen omtrent 100 jaren vrcedzamelijk genoten, mede te mogen sma

ken, door vele slribbelingen en obstakelen daarin terug gehouden zijn, 
ten principale veroorzaakt door de creaturen en favoriten van de voor
melde Portugezen omtrent den Japanschen Keizer en deszelfs hooge Ka
den, bij dewelke de Nederlanders doorgaans suspect en odieus gemaakt 
zijn, dat in de gemoederen van den Keizer en zijne Raden te meer zijn 
wortel gezet heeft, omdat voor de Nederlandsche natie de Chinesche 
handel geheel gesloten was, geen middelen door gebrek van dien in 
Japan kunnende aanbrengen, om zich aldaar aangenaam te maken, in- 
voege, dat op gecontinueerde klagten van daar den Gouvcrneur-Gene- 
raal en Raden van Indië, in den jare 1617, voor reden bij de vergadering 
van de Zeventienen gelast is, het kantoor Japan op te breken en den 
handel,die toen geen profijt maar lasten medebragt, aldaar te staken.

1617 u

Dat ten tilde van wijlen den heer Gouverneur-Gcneraal Coen en des
te lenlamiria door _ . . • , , .. . ,
den Generaal Coen, zelfs bijwezendc Raden, deze order nader geresumeerd zijnde, aan de
tigenvandeneene zijde considerercnde, dat zonder vergrooting van den inlandschen 
sc.'ieu handel inden hancje] jn verscheiden kwartieren van Indië, de generale Compagnie 

nimmermeer den participanten toebrengen zoude de profijten, bij haar 
lang verwacht, en waarom de Comp. opgerigt en haar kapitaal ingc- 
legd was, en aan de andere zijde bemerkende, bijaldien zij tot den 
Chineschen handel acces cn door middel van dien de koopmanschappen 
bekomen konden, dewelke de Portugezen in Japan aanbragten, groote 
apparentie van hier geopend zoude wezen, om in den Japanschen han
del te kruipen, is goedgevonden alle middelen aan te leggen om de 
Chinezen aan te zoeken.

Recit van de gebruik-

Japanschcn weder
om in te dringen.

oprig
eene/vastigheid op
<Ten ^inded'Tb" de Sew0rPcn zÜn^e > om van daar bezendingen naar China'te doen en
Chinezen zeerkwa- aan de deur van de mandarijns te kloppen, op hoop 
lijkopgenomeu.

Het fen van Dat te dien einde op de eilanden van de Piscadores een fort op-

van gehoor te krij
gen en in den handel, door het aanbrengen van allerhande koopman
schappen in ’t fort Pehu, in de voornoemde Piscadores begrepen, 
ingelaten te mogen worden, de Onzen niet alleen bij die regenten van 
China geen gehoor gekregen hebben, maar het begrijpen van het ge
melde fort Pehu, als onder Jiunnne jurisdictie, zoo. zij sustineren, bc- 
hoorende, bij den Koning en zijne combons zoo kwalijk genomen'is, 
dat zij de Onzen dreigden, bij de continuatie van de genomen posessie 
in de gem.elde Piscadores, metmagt van hunne vaartuigen daaruit 
te drijven cn tot den handel nimmermeer te admitteren.

=



VAR DER 26,tcn APRIL 1650. 97

Dat de Gouverneur-Generaal en Raden van Indie deze zwariglie- Doch de aangcbo- 
den verhuizing van

den naar haren merite examinerende, om geen schandelijk affront daarzonder neven- 
te lijden en voorts van de geheelc negotie voor altijd verstoken te ïen^eaceep'teerd.1 ^ 
blijven, geraden gevonden hebben den Chinezen van zelfs te pre
senteren, de eilanden van de Piscadores en het fort Pehu, aldaar 
opgeworpen, te verlaten, mits den Onzen aanwijzende eene gelegene 
plaats, alwaar zij Ons hunne koopmanschappen toebrengende, over en 
weder mogten handelen.

=
-

!
r
!Dat ’t zelve bij hen mede in achting genomen zijnde, met onderlin- En den Onzen ge

accordeerd een for-
ge bewilliging geaccordeerd is Onze ministers de Piscadores verlaten tres op te werpen op 
° Formosa.
en hunne residentie vesten zouden op de uitstekende plaat bij bet 
vaste land van Jt eiland Formosa, zijnde Taijouan, ’t welk dan ook
gevolgd en zijn effect gesorteerd hebbende, de Chinezen echter door 
het bedrijf van den monopolischen handel van de Mandarijns en an
deren in China, de geheele negotie naar hunnen wil en appetijt dirige
rende, daartoe niet hebben kunnen komen, en zulks in hun goed voor
nemen gefrusteerd blijvende, in het eerst niet als groote lasten van het 
fort Zeelandia, op Taijouan begrepen, gehad hebben.

Dat dicnsvolgens, na verscheiden bezendingen, iterative gedane De aangewende 
° ü - middeleu tot redres

vriendelijke vermaningen, om volgens mutuele bewilliging en‘gemaakte Zjjn 0ok
succes geweest.

van geen
contracten, alsnog tot den handel buiten bun rijk op Taijouan ge-: 
admitteerd te mogen worden, Onze ministers, voor het hoofd gestoten en 
geen gehoor kunnende erlangen, eindelijk tot preservatie van hun geheel 
verderf, uit kracht van de gemelde contracten en het algemeen regt, allen 
volkeren tot den vrijen handel in de wereld competerende, genoodzaakt 
geweest zijn te tenteren, om denzelven met de wapenen te openen.

Dal, na verloop van eenige jaren, de Chinezen hierdoor gevoeld heb- Doch de anngevan- 
bende merkelijke verhindering in hunne zeevaart, nu en dan met ver- «faaromlrei/t veran
deringen aan dc Mandarijns, om te mogen hebben licentie met hunne toegefmlg rscliap 
jonken en goederen in Taijouan te komen, eenige weinige particulieren 
daartoe pas-ceduls verkregen hebben en successievelijk met hunne jon
ken en koopmanschappen op Taijouan aangeland zijn.

bat hiermede de Chineschc handel van de Comp. (hoewel maar stuks- 
wijze) geopend zijnde, dc ministers van de Comp. de middelen beko- 
H*en hebben, om ruwe Chinesche zijde en andere zijden stukwerken in naren voor een sre- 
Japan te brengen en zicli allengskens bekend te maken, dat zij mede <leL,le Ulljie"e 
kooplied^ waren en Japan van verscheiden koopmanschappen, zoowel 
ak de Portugezen, mede zouden kunnen gerieve^.

13
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Dat de Japanner ft zelve bemerkende, de Portugezen, die met 
grooten ijver liet Roomsch-Christengcloof door gclieel Japan altijd ge
zocht hebben in te voeren, van tijd tot tijd harder vervolgd heeft, die 
daardoor ook eindelijk zichzelve bij den Japanner zoo hatelijk gemaakt 
hebben, met het overbrengen van verscheiden hunner Roomsclic Pries
ters met hunne vaartuigen in Japan, dat zij om redenen van Staat, 
den voornoemden Portugezen geheel en al de frequentalie en geheel en 
al de negotie in Japan ontzegd en strictelijk verboden hebben.

Den Portugezen de 
negotie in Japan 
ontzegd.

Dat de handel van de Portugezen vóór deze liitzclting van tijd tot 
uczen opTayortan is _ . -• 1
sedert dien tijd aan- tijd declinerende, de vaart der Chinezen op latjouan daartegen 
gewakkerd.

De handel der Chi-
zoo

toegenomen heeft, dat op een jaar over de 80 tonnen gouds aan ver
scheiden koopmanschappen, zoo van Taijouan, als andere kwartieren 
van Indië, in Japan aangebragt zijn.

Dat alhoewel de handel den Portugezen nu in Japan verboden was,Aanwijzing der gc-
door^de^Portugczen zij dienniet tegenstaande door hunne favorieten en creaturen de Nc- 
tot nadeel van de 
Compagnie.

!

derlandsche natie bij den Japanner gezocht hebben suspect te ma
ken, nemende hun subject ten decle op het groot ongemeen koste
lijk magazijn, ft welk de Onzen in Firando gebouwd hadden, als 
mede op het aanbrengen yan zoo merkelijke kwantiteit koopmanschap
pen met verscheiden schepen van de Comp., welke grootheid de Ja
panner in zijn' oogen niet kunnende lijden en daarvan jalocrsch zijn
de, dat cenige Onzer ministers zich in zijn rijk zoo groot en uit
muntend aanstelden, heeft, onvoorziens, door een expressen Commissa
ris, hoogen Raad van den Keizer, Onzen ministers gelast, dat zij inGebod van den Kei- . ..

zer tot bet raseren zekeren ongeloofelijk korten tijd de gemelde kosfelijke loge van de 
yan ’s Comp. loge 
in Firando, Comp. raseren en geheel zouden doen onder de voet smijten, ft welk 

ook zonder cenige de minste contradictie zijn effect gesorteerd heb
bende, Onzen ministers voorts aangezegd is, dat zij met al hun om-

der dicnaScn^goe- slag van Firando opbreken en zich in Nangazacki, op zeker eiland 
icrea op Aaiigazac- ^ ^ J(ad , nederzetten zouden, gelijk geschied is.

Dat de gemoederen . van de Japanners door opgenomen mcconte*
meer

’s Comp. dienaren
worden door de Ja- , , . _T . , , ,

. jtnnncrs zeer slecht ment van ft comporlcment van de JNederlandsche natie, meer en
zoodanig vervreemd zijn, dat de ministers van de Ed. Comp. onder 
verscheiden strikte ongehoorde conditiën en liinilaliën in handel en 
huishouding, zich zelve aldaar hebben moeten onthouden, gelijk bij 
het Japansche dagregister particulier verhaald wordt, hetwelk wel her
lezen mag worden, oin de Onzen te dienen tot heter opmerking.

1 Deze verplaatsing van Firando naar Decima had plaats in lGllv
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Dat het met Compagnie’s handel in Japan zoo gebakend staande, He Japanners moe-
Onzen ministers geen andere instructie aldaar te brengen hebben, als de 1<1 en naar de «o-

gen gezien worden.die moedige, superbe, preciese natie naar de oogen te zien, om dezel
ve in alles te believen, en geenszins te denken op iets, 5t welk meer
der afkerigheid van de Onzen veroorzaken mogt, te meer, dat zij nu 
wel geïnformeerd zijnde, hoe Wij met de Portugezen cén endenzelfden 
Jesos Christus, de Artikelen van het geloof en het Vader Ons met 
licn gemeen hebben, derhalve in eene gestadige ongerustheid blij
ven en zich van Onze natie nog niet ten volle verzekerd houden, 
dezelve doorgaans mistrouwende.

I
;
:

!Dat het eenige crediet of vertrouwen, den Onzen aldaar overblijven- Mitsgaders van geenmaterie van gods-
de, bij hen gefundeerd en genomen wordt, dat Onze natie zich wacht dienst mentie ge

maakt worden.en niet bezig is om het Christelijk geloof aldaar in te brengen; en 
alhoewel dit eene harde zaak schijnt te wezen, om tijdelijk gewin 
en zwarigheid daaruit ontstaande, zich daarvan te moeten onlhouden 
en geene uilerlijke blijkleekeiïen van een Christelijk mensch aldaar 
te mogen doen, zoo moeten de Onzen, indien ze lijf en goed niet 
willen verliezen, zich daarnaar precieselijk reguleren.

Dat derhalve Compagnic’s ministers het naauwgezette rijk iaarlijks Modeste, nederige,
. heleel(le en vriend-

frequenterende, vooral gewapend moeten gaan met modeslie, nede- schap houdende die- 
righeid, beleefdheid en vriendschap, altijd de minste zijnde, waar- zenden!*0™^1** *e 
mede die natie zeer is gediend, en hunne gemoederen, zoo te ver
hopen slaat, eindelijk [tot ons gewonnen zullen worden; welke gem. 
goede kwaliteiten ook te meer in de ministers aldaar vercischt wor
den , alzoo de Compagnie door eenige, zich aldaar omtrent de Japan- 
ners te moedig, fier en on verdragelijk in sommige zaken gedragen 
hebbende, overgroote schade geleden en naar het oordeel van velen, 
verre ziende, Jt demoliëren van Comp. kostelijke loge in Firando 
daardoor te meer veroorzaakt mogt zijn, zoo ver ook, dat niet alleen 
de naain van een minister, aldaar liet gebied toenmaals hebbende,
Kiaar ook de zijnen van hem dependerende, alsnog door geheel Ja
pan in den haat zijn en dagelijks oilensie geven, waarop dan bij 
den Gouverneur-Generaal en lladen van Indië te meer gelet moet 
worden op zoodanige capabele personen, die niet aanstootelijk zijn, 
dewelke in alle manieren uit die kwartieren geweerd moeten gor
den.

voors. om de importantie van dien rijken Japanschen ^ Een den"^ ai^den 
daaruit te mogen zien, hoe de- Keizer om reden.

Dat al hetgeen
handel, wat breeder geextendeerd is, om 
zelve zijn begin genomen heeft, bij verscheiden llceren Generaals altijd
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gekoesterd is en tegenwoordig nog zeer teder staat; dat bij dc jongste 
Generaals-brieven uit Indië gcadvijseerd zijnde, hoe die van Japan groot 
misnoegen tegen Ons opgenomen hadden, dat geen Ambassadeur uit Ne
derland aldaar verschenen was, om naar hoven te reizen en voor den 
Keizer zijne reverentie te doen, tot erkentenis van de relaxatie eenïgen 
Onzer gevangenen in Nambou met het jagt Br eshens aldaar aange
komen, hetzelve voor een hoog crimen achtende, en dat zij den dood al-, 
len waardig zijnde, zoo gracieuselijk van den Keizer gepardonneerd en 

' op vrije voeten gesteld waren, zich beroepende op den president Esse- 
rax, die hetzelve beloofd zoude hebben, en alzoo voorde Compagnie 
ten hoogste gelegen is, dat dit compliment volbragt worde, dat, volgens 
gemeld schrijven, een Ambassadeur van Batavia uitgemaakt worde, zal 
noodig wezen, dat hetzelve nog niet geschied zijnde, zijn effect sorteren 
mag, gelijk in de jongste generale missive mede geordonneerd wordt.

Den Koning en 
grooten van To/ic- 
quin complaceren.

TONCQU1N. Dat de handel in Toncquin met groote moeite voor 
de Compagnie verkregen zijnde, Onze Ministers zich vooral wachten moe
ten, om den Koning en den grooten van!t rijk eenige dc minste oflen* 
sie te geven, maar dezelve te complaceren en met jaarlijksche ver- 
eering en courtoisie iiunne gunst te gewinnen, hebbende de frequentatie 
van Portugezen, Japanners en andere natiën den Onzen al groote obsta- 
kelen in de voornoemde negotie gegeven; dat de handel mede brengt, 
de een des anderen voordeel altijd zoekt af te zien, waartegen niet an
ders te doen is, als anderen met gelijke munt te betalen, zonder te 
denken op feitelijke resistentiën, inzonderheid op plaatsen, daar wij 
niets te zeggen hebben, maar ons^naar dc wetten van die lauden op 
het stuk van den handel reguleren moeten.

’ Reden waarom de Dat wij de voornoemde negotie m Toncquin te meer caresseren en 
liandi'l aldaar in dc- . . _ . .zen ie meerder moet vergrooten moeten, omdat uit China geene ruwe zijde en zijden stuk-
wordenhl genomeu werken (door de troubelen van den oorlog met den Tartaar, zoo wij 

mede willen geloovcn), op Taijouan aangebragt werden, en bij ge
brek van dien ons in Japan niet zoo ahngcnaam kunnen maken, be? 
halve dat op Toncquinschc zijde en zijden stoffen ordinair ruim een ka
pitaal overgewonnen wordt, dat gewenschte profijten zijn.

!

Order om het gros 
»au alle de zijde en 
zijde stoffen voor een 
jaarlijksche recog
nitie alleen te zien om onder het faveur van ccnc jaarlijksche recognitie het gros van allo 
hemagligeu.

! Dat de voornoemde natie, gelijk de Chinezen, uitermate begcerig zijnde 
naar zilver, door Onze Ministers aldaar getenteerd zoude mogen worden,

de zijde en zijden stoffen, dewelke daar vallen, in handen te krijgen , 
dat aan het goed beleid van een wakker-opperhoofd teel dependeert, 

niet alleen den Koning, maar [zijn opperste Capadgs op de hand teom

:
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krijgen, en dewijl liet in Toncquin zoo gelegen is, dat Wij aldaar ge
affronteerd wordende, in personen of middelen van de Comp., magtig 
wezen zouden, om hetzelve met oorlog te regten, en dat die natie (be
halve hare begeerlijkheid, die zij met alle negotianten gemeen heeft), 
zeer diefachtig zijnde, daardoor weliigt moge denken, om onder het 
een of ander pretext, haar handen aan Comp. aangebragt zilver te 
slaan, zoo moeten de ministers altijd op hoede zijn, en aan land van 
het kapitaal niet veel vertrouwen, latende het principaal zilver in de 1 
schepen, die dan ook defensief wezen moeten, het zij een of twee, dat zij 
geen perikel Ioopen van overvallen te worden.

:
.

Dal de rivier van Toncquin met alleen zeer ondiep, maar ook onzuiver Tot de negotie rlot-
.... gaande jag ten te ge

en vuil van grond wezende, tot die negotie gebruikt moeten worden kruiken.
vlotgaande jagten, gelijk in Taijouan zal moeten geschieden, om geen 
perikel van schip en goed te Ioopen, dat dan wel in achting genomen 
moet worden.

Dat gedurende het Oost-Indisch octrooi, de Generale Compagnie veel Goede’ nuchtere en 
ongemak en schade geleden heeft door de debauches en groote ongere- cmpIoyer11 aren 1 e 
geldbeden van hunne ministers op de respectieve kantoren en residentiën x
van de Comp., waarmede zich batig gemaakt en kwaad exempel gege
ven hebben, gelijk dan ook van verscheiden geloofwaardige personen 
geaffirmeerd wordt, dat eenige Onzer ministers in Toncquin, tot groot 
disrespect van de Nederlandschc natie, zich met debauchfcren, hoereren 
en dronken drinken zoo verloopcn hebben, dat weliigt de handel der 
Compagnie aldaar ontzegd zouden hebben mogen worden, en mitsdien 
hoogst noodig is, dat uit de menigte van dienaren, die de Comp. alsnog 
aanhoudt, verkozen en gebruikt worden zoodanige, die van een bekend 
goed leven zijn, op welker suÜisantic en goede comporlemcntcn staat 
gemaakt kan worden.

MANILLA. Dat, gedurende den oorlog tussehen den Koning van Spanje
en de Vercenigdc Nederlanden, verscheiden exploiten voorgenomen en den ten opzigte van 
■ , , ■ i •• ir -ii ï de Indien in al zijnin liet werk gesteld zijn tegen die van Manilla, waarvan de successen deden te onderhou

den.zeer sober uitgevallen zijnde, dc continuatie van zoodanige zware koste
lijke cquipagie door de vergadering van Zeventienen, afgcschrevcn is, 
en gemerkt melden gemaaklen vrede tussehen Zijne Majesteit van Spanje 
en dezen Staat alle hostiliteiten in de Oost-Indiën nu komen te cesse-
ren, zoo is niet noodig op deze materie verdere extensie te maken, maar 
alleen te recommanderen, dat de artikelen van het traclaat, sprekende 
van de Oost-Indiën, naar zijn form en text onderhouden mogen worden, 
fiMijk II. Iloog Mogenden bij Hunne particuliere missive aan den Gouver
neur -Generaal en Raden yan Indië gelast hebben te doen.
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COROMA.NDEL. Dat do liandel op de kust van Coromandel vanDen handel op Cn-
rouwiulcl door alle . _ ~ 1 a , t j- 1 r . •• ,moge lijke middelen zeer groot gewigt voor de Generale Uost-lnclische Lompagnie zijnde, 
te vèrgroolcn. niet alleen aangehouden, maar met alle mogelijke middelen vergroot 

moet worden, waartoe de apparentiën zich beter zullen opdoen, als de 
binnenlandsclie oorlogen in die kwartieren eenmaal mogten komen te 

en alzoo dienniettegenstaande dat groote ligchaam nog al veelcesseren,
van doen heeft, zoo gaat het daar met de vcrlicring van Comp. aan- 
gebragte koopmanschappen naar tijdsgelegenheid nog al redelijk, eh kan 
doorgaans bij den Yaderlandschen en Inlandschen eiseh meer dan vol
daan worden,' een zeker teeken zijnde, dat door de grootte van die landen 
de oorlog op vele plaatsen nog niet gevoeld wordt, en de 'ingezetenen 
hunnen handel nog al continueren kunnen.

Dat nit'dcn voornoemden handel veel resulteren moeten de binnen- 
landsche overwinsten, de cenige ziel van ’sComp. ligchaam zijnde, 
waarmede de excessieve, groote jaarlijksche lasten van de Compagnie 
niet alleen gestopt, maar sedert eenige jaren herwaarts nog merkelijk 
overgcschoten heeft, om daaruit ten deele te mogen vervullen het Va- 
derlandsch retour, en daarom ook te meer in achting genomen moet 
worden.

Nadere aandrang 
van dat bevel.

De specerijen aldaar Dat onder de koopmanschappen, dewelke aldaar hij de Comp. ann- 
op een gelixccrden 1 1 . ...
prijs le houden. gebragt worden, merkelijke kwantiteit Holukschc specerijen zijnde,

dewelke hij geene andere natie in dier voege verhandeld worden, dc- 
’ zelve dan tot zoo lage prijzen, als sedert eenige jaren herwaarts ge

schied is, niet verkocht, maar op zoodanigen redelijken prijs gehou
den zullen kunnen worden, dat dezelve door den goeden koop uit de kwar
tieren van Jlindostan, Coromandol en omliggende rijken niet naar 
Europa vervoerd, en den trek van dezelve uit Nederland naar Italië 
en Aleppo en andere plaatsen meer niet verhinderen mogen.

Dat Comp. handel tegenwoordig aldaar met eigen kapitaal, zonder
penningen op interest te ligten, gedreven wordende, de ministers van de
Comp. met groote circumspectie zich allezins gedragen en de groote

de groote Inlandschc kooplieden in den handel te vriend moeten zien te houden, zonder ooit 
kooplieden te vriend 
te houden.

Order om zich al
daar omzigtig te ge
dragen,

te denken, om kleine slrihheling cn voxatiën, in verwijdering met dc- 
zelve te komen, maar 5t respect van de Comp. met wijsheid en discretie 
te mainteneren.

en met dezelve Dat derhalve, om den minsten vexaliën subject te wezen, zekerder
verkoop te contvac- gehouden wordt, om met de groote kooplieden doorgaans te contrac
teren. teren, als de kapitalen van de Comp. onder vele particulieren te verdee-
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len, want de grootc kooplieden, de magl in handen hebbende, van de 
kleine jaloursch zijn, en nimmermeer met gemak van de Comp. aanzien 
zullen, dat zij voorbijgegaan worden en de negotie met particulieren 
gedreven wordt.

Dat hetzelve te meer noodig geoordeeld wordt, omdat de Compagnie 
zoo groot kapitaal in die kwartieren te zamcn brengt, volgens de jong
ste Indische ad vijzen over de 32 tonnen gouds bedragen hebbende, 
met zoodanig kapitaal weinig meer vóór dezen de ganschcn omslag van 
de Generale Compagnie op de respectieve kantoren en rcsidenticn van 
dezelve waargenomen is, en echter goede retouren naar het Vaderland 
gezonden zijn.

'

PEGU ek BENGALEN. Dat alhoewel de handel in die kwartieren Den handel in Pfsu,voornamelijk \i\Jien-
van Pegu en Bengalen mede zijnen bekommeringen en vexatien subject g//fc«door‘alle mid

delen te bevorderen.is, dezelve nogtans, en inzonderheid die van Bengalen zonder interrup
tie aangehouden moet worden, van lijd tot lijd lettende, waarmede 
dezelve len profijte van de Generale Compagnie vergroot zoude mogen 
worden, ’t welk aan vigilante ministers meest dcpcndcort; dat bij de 
jongste Indische brieven geadvijscerd zijnde, boe de handel in Bengalen 
zeer toegenomen was cn daarop geantwoord wezende, dat de Vader- Het voldoen van

, r, .. den Vaderlandschen
landsche eiscli voor 50 a 60 pCt. Bengaalschc' zijde voldaan zoude eiscU van zijde is 

... , , . . wel, mits dat de
m ogen worden, de intentie nogtans van cle vergadering der lleeren handel in Japan
XVIIcn niet anders geweest cn nog is, als dat de voornoemde zijde de'iijdt^ seenstlia
wel overgezonden mogt worden, mits de binnenlandsche handel van
Japan, die voor het Vaderland in specie van goederen door ’s hands
gepraefereerd moet worden, daardoor geene verachtering kome Ie
lijden.

Aanwijzing;, waar
op omtrent den in-

Coromandel, ’s Comp. ministers doorgaans gelast en gerecommandeerd 
moet worden, om in ’t koopen van de inlandsche koopmanschappen wei den. 
te letten op dc gelijkheid van dezelve cn geene lijnwaden te ontvangen, 
waaraan in deugd, lengte en breedte veel gebreekt, want daaraan 
komen te haperen cn desniettegenstaande aangeslagen wordende, zoude 
die natie

Dat, voor liet besluit op den importanten handel op de kust van

tijd tot tijd kwade gangen gaan , en de Comp. voor haar 
goed geld kwade koopmansch. krijgen, alles ten principale afhangende 
van een wakker opperhoofd en vigilante subalterne ministers, die hand 
aan het werk slaan en overal bij en omtrent zijn, zonder zich te laten

van

■verleiden en bedriegen, gelijk dc Portugezen, die landen doorkropen 
hebbende, wel weten te voorzien, dat zij van dc ïndiasche natie zoo 
hgt niet bedrogen worden, en waarop dan hier geen verder extensie

*
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maken, maar ons aan verscheiden voorgaande gegeven orders van deze 
vergaderinge gedragen zullen , om aan UEd. te dienen tot governo.

BATAVIA. Dat met de Bovengeschreven punten summierlijk neder 
gesteld zijnde de principaalslc maximen, waarop de negotie in de 
respectieve kantoren en residenlien van de generale Nederlandsche ge- 
octroijeerde Oost-Indische Comp. gefundeerd wordt, vervolgens komen 
zullen tot het generaal rendez-vous yan de Compagnie, zijnde de koste
lijke stad Batavia en de appendenliën van dien.

Batavia zal het gc- 
meer.e rendez-vous 
moeten blijven.

Dat de gemelde stad, na lang overleg, hij wijlen den Gouvemenr-
Indië , eindelijk 

nu ligt, nooit om verandering

en in staat van ‘de
fensie opgehouden 
worden. Generaal Coen, loflelijker memorie , en de Raden van 

begrepen zijnde ter plaatse, daar die 
van een generaal rendez-vous te maken (alhoewel ook andere bekwa
me plaatsen van Indië zijn *) gedacht, maar gestadig gelet en in achting 
genomen moet worden, oin beide , het kasteel en de stad, niet alleen 
voorinvasiën en attentaten van openbare vijanden en geveinsde vrienden 
wel te verzekeren en te defenderen, maar ook meer en meer tot luister
en welstand van de generale Compagnie mitsgaders der goede burgerij 
en ingezetenen van dien.

Het houden van Dat om hetzelve wel te mogen bewerken. eerst en vooral goede zorg 
goede /org ge^Lrageri moet worden voor de regering van de gemelde stad, en waarin

dan te considercren staat, dat de gemelde regering aangezien moet 
worden, als in bet generaal cn particulier aan de goede directie en 
beleid van den Gouvemeur-Generaal en Raden van Indië dependeren- 
de, zoo ten aanzien van de gage trekkende ministers en dienaren van 
de generale Comp., alsmcdo ten regarde van de burgerij en ingezetenen, 
hunne.woonplaatse aldaar verkozen hebbende.

regering
. vol en aan Generaal 

en Kaden.

;: Het getal der ordi
naire Raden hij re-
(Tstuks lfuitenCdee0p rcScr*n5 a^snou en van nieuws wederom bij dezen gecontinueerd wor- 
tra-ordiuaire Raden, dende in den persoon van een Gouvcrneur-Gencraal en zes permanente 

geadjungeerde ordinaire Raden van Indië, behalve de extra-ordinaire,

Dat dicnsvolgens, hij de vergadering der Ileeren XVII™, de gemelde
!

1 Coen had aanvankelijk het plan dat rendez-rous te Onlong-Java, aan 
de uitmonding der Tangerangsc/ic rivier, te vestigen; doch de Ileeren 
XVII«° schreven hem, onder dagteekening van 31 Oclober 1617, »dal Bankay 
naar uiterlijk aanzien, liun voorkwam wel zoo convenabel te wezen, als 
Ontong Java, oin aldaar >t generaal rendez-vous te maken.” Inmiddels 
door wel bekende omstandigheden gedrongen geworden zijnde, dat plan 
te laten varen, stichtte hij 2 jaren later den zetel ter plaatse, waar die nu 
nog bestaat.
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dewelke te zamen een Collegie maken *, en waarin alle zaken der ge
nerale Compagnie aangaande, verhandeld moeten worden; vooral dient ge
let, om het gemelde Collegie doorgaans voorzien te houden van de ka- : ■

pabelste, getrouwste en ervarenste ministers van de Compagnie 2 , opdat 
het groote werk, omtrent hunne directie gaande,niet verachtere, maar in' 
goed postuur gehouden worde, en derhalve hij absentie van een van Bij absentie van een
gemelde zes ordinaire Raden, een van de extra-ordinaire Raden 3, en bij extra-ordinair, dan

wel bij gebrek, een 
van de gekwalifi-gebrek van dezelve, iemand van de oudste gekwalificeerde kooplieden 

in Rade, tot wederkomste van de andere, geassumeerd zal moeten wor- ^sumeerd^vorden*1 
den, alzoo verstaan wordt, dat de Raad van Indië altijd met zeven con
cluderende stemmen besogneren zal.

Hat de geheele Regering van Indië in den persoon van een Gouver- 
neur-Generaal cn geadjungeerde Raden aldus geconstitueerd zijnde, 
derzelve vooreerst incumbeert, gestadig haar oog te laten gaan op 
den grooten omslag en directie van de generale Comp., en voorna
melijk, dat onder het opgemelde Collegie, goede verdeeling naar ie
ders goede kwaliteit cn sufiisantie gemaakt worde, om te vaceren 
op alle zaken aan het generaal groot werk dependerende.

1 Bij missive van 22 April 1650 verklaarden de XVII”, » dat bij overlijden 
van den Gouverncur-Generaal en Directeur-Generaal, de Hooge Regering 
zich zoude moeten reguleren naar de Instructie van 1617 (zie hierboven 
bladz. 25), den laatste uit de bekwaamste Raden te kiezen op approba
tie;” terwijl 7.ij den 8 October 1714 schreven «om, bij het eligeren vaneen 
Generaal, reflexie op den Direclcur-Generaal te nemen, wanneer op zijn 
persoon en gedrag niets te zeggen valt.” Volgens de missive van de XVII«n 
van 1 November 1709 moglen »in de Regering als Gouverncur-Generaal en 
Uircctcur-Gencraal gelijktijdig niet zitten vader en zoon, broeders, schoon
zoons cn zwagers, en zoude opkomende affiniteit obsteren».

a «Wij meenen ook noodig te zijn (zeiden de Major es), dat de personen, 
dewelke goede hoop geven van verder avancement, om namaals als linden, 
van Indië gebruikt te worden, de Indische kwartieren en commercie te 
voren wat gefrequenteerd beliooren te hebben, om beter kennis van zaken 
te hebben, alzoo men bij eigen ondervinding beter, als uit de rapporten 
oordeelc» kan, waarop by UEd. ook dient gelet”, Patriasche missive van 
den 16d'° September 1638; en den 18 September 1640: «Wij bevinden meer cn 
meer, dat de principale bedieningen in Indië door ervaren personen, dewelke 
van trap tot trap opgeklommen zijn, en geene nieuwelingen, behooren 
waargenomen en bediend te worden, waarom ook te meer assistenten ge
zonden zullen worden, ora uit dezelve aankweekingen te formeren”. Eenige 
weinigen uitgezonderd, zijn tijdens de Comp. al de Gouverneurs-Gencraal 
<?n Raden van Indië, van de laagste bedieningen, by trapsgewijze opklim
ming, tot die waardigheden verheven geworden.

* Volgens missive van de XVII«D, dd. 30 Augustus 1650, «zonder verhoo- 
ging van kwaliteit of gage». Krachtens schrijven van de XVII*» van 14 No
vember 1681, werd de Raad van Indie versterkt «met twee ■permanente e.r- 
tra-ordinaire Raden, die alleen eene advijserende stem zouden hebben, 
zoo lang de zes ordinaire Raden kompleet zyn, doch éën ontbrekende, zoude 
de oudste van de twee mede eene concluderende stem hebben; twee ont
brekende , beide.»

en het algemeen 
werk onder de leden 
der Hooge Regering 
verdeeld 
worden.

moeten

ï

u
i
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Order om tot liet Dat diensvolgens de Gouverneur-Generaal, als on veranderlijk presi- 
dering zekere'dagen derende en op wiens beleid met adsistentie van zijne bij hebbende Raden 
>ast te stellen met pr^icjpaaj gCzien wordt:, om alle zijne aetiën, ten dienste en profijt 

de generale Counp. te beter te verantwoorden, zekere dagen van 
vast slaande vergadering met gemeen advijs van liet collegie beramen 
moet 1, om op gemelde dagen, daartoe geprafigeerd, te hooren alle 
partijen, dewelke iets van het gemelde collegia te verzoeken of voor 
te stellen hebben , en daarin naar gelegenheid van zaken als dan te 
disponeren, zoo bevonden, zal worden te belmoren.

gemeen advtjs.
van

Het beleggen van Rat buiten de ordinaire dagen van vergadering door den Gouver- 
^aderingen aan^ den neur-Generaal, als presiderende, zoo veel exlra-ordinairc vergaderingen 
ren> ‘ belegd zullen mogen worden, als Zijn Ed. verslaan zal naar voorval van

zaken noodigte wezen, zonder dat iemand van de Raden door par
ticuliere occupatien, anders als ziekto, zich daarvan zal mogen excu
seren, maar in Rade van Indië gehouden wezen te compareren, zoo

zaïCemogen absent dikwijls vergadering belegd wordt, waartoe dan ook eenige civiele 
blijven, dan om 
ziekte. boeten, Yoor de armen te appliceren, gesteld zullen kunnen worden.

De aanstelling van Dat noodig wezen zal een kapabel persoon, die cene goede hand en 
tot1 ^Sfc'r/lmSder stijl- van schrijven heeft, .als Secretaris van het gend. collegie van 
noo£kcIijï.rillg *S dun Gouverneur-Generaal en Raden van Indië gebruikt wordt, om al

le rcsolutiën van den Raad te extendcren en dezelve ter naaste ver
gadering te brengen, om na resumtie in liet resoiulie-bock gesteld 
on bij den Gouverneur-Generaal en Raden yan Indië ondcrtcokënd te

De Rcsolutiëncor- worden, zonder dat de gemelde resoluliën in klad of minute etc. be- rect gecopieerd naar . ■
’t Vaderland te zen- waard, maar in manier voors. correct gccopiëcrd, met ieders band, 
den.

daarbij geweest zijnde, geteekend zullen moeten worden.

uverC H^gi-dcina»1 voómoemde collegie in een zoodanige goede orde ge
deerde werk van de steld zijnde, de Gouverneur-Generaal, als presiderende, voorts zijn oog 
oog moeten ° laten moet laten gaan, dat de Raden van Indië, ieder hetgeen hem opge

legd is.,, promptelijk executeren, zonder in oenige zaken nalatig tc 
wezen, cn zonderling, dat de Directeur-Generaal zorg drage, dat 
de generalb boeken van Indië, van dag tot dag, zoo in het jour
naal, ajs, grootboek, bijgehouden en daarin niet verzuimd worde, 
dat hoog noodig is en groote gerustheid geven zal \ want daarin 
eens veracliterd zijnde, dé lust om het gebrek te suppleren, vergaat,

1 Krachtens Patciaschc missive van 28 Maart 1648- moest de Regering (en 
minste tweemaal >s weeks hare ordinaire vergadering houden., en bij Re*, 
van 11 October 1050'Würden de vergaderingen bepaald op Biugsdag en Vrijdag. 
Zie ook de lies. 25 April 1730.

i- t
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en derhalve om ^eene redenen of esousen, traagheid of sloffigheid in 
zoodanige gewigtige zaken geleden mag worden. Ü

'
Dat den Gouverneur-Generaal, die als het opperhoofd en een Den bekwamen tijd

cnmoussonsm de de-
goed voorganger het groote rad in den omslag van de Compagnie’s peches der schepen 
handel wel waarnemen moet, opdat het niet kome stil te staan, voor- ‘ e nenien*
al mede te vigileren staat, dat de successive gerequireerde depê
ches van schepen en kargazoenen naar de respectieve kantoren en 
residenliën van de generale Corap., op haren behoorlijken tijd en mous- 
sons wel waargenomen worden, en buiten die geen andere als ter 
nood geschieden, ’twelk dan ook groote gerustheid geven zal. En 
opdat daarin niet verzuimd worde, zal de Gouverneur-Generaal het 
schrijven van de brieven aan de ministers in de gem. respectievè 
kwartieren, cenige zelfs naar gelegenheid van zaken op zich nemen, De Generaai zal
cn eenige onder de Raden van Indië verdeden, met die recomman* ecniSe beschryv'm- u # gen op zich moeten
datie, dat de responsiven op de brieven van de ministers, naar den nemen, en de rest 

. .... . onder de Heeren Ra-
eisch van de materie latsoenlijk mgesteid, dezelve met goede venna- den verdeelen.
ningen tot hun devoir geanimeerd en aangelegd mogen worden.

Dat om de Justitie (als bet fundament van alle goede regerin- Dg Raad van Jus- 
gen zijnde), met luister te doen bekleeden, de Gouverneur-Generaal bejaarde* ^ministers 
cn Raden van Indië vooral goede zorg dragen moeten, dat de wordtïen^enwaaL 
Achtb. Raad van Justitie de* kasleels Batavia 1, doorgaans voor- en Raden aanbevo

len.

1 ,Dc »Raad van Justitie fles kasfeels” werd ingesteld bij cene Resolutie 
van den Gouverneur-Gencraal Coen van 15 Augustus 1620, te .vinden ih het 
Indisch Plakaatboek, vol. I. fol.7 De leden van dat collegle worden daarbij 
genoemd nde ordinaris Commissarissen en regtsluidch van het fort, en wa
ren geroepen om, in simpele zaken, civiele en criminelé, die tusschen sol
daten of dienaren van de Comp. alléén, zonder vermenging van burgers of 
vrije lieden, voorvallen binnen of buiten het fort, regt te spreken; terwijl 
de zaken van de burgeren en vrije lieden onder elkander cn, door den Baljuw 
cn Schepenen van de stad en niemand anders, werden afgedaan. Bij Resolu
tie van 10 September 1626 werd echter aan die ordinaris Commissarissen 
en regtsluidc.n van hél fort de titel gegeven van: d’ ordinaris Raad van 
Justitie binnen U kasteel Batavia, welke Benaming dezelve’ behield, tot dat 
die Raad in 1798 eigenmagtig den titel aannam van Hooge Raad; eene nieuwe 
titulalurc, welke de Regering echter voor deszelfs rekeningen verantwoor
ding liet, fot dat het Bewind In Europa, bij brief van Maart 1800, dieti- 
tulature itt stand hield, «ais zynde de Hooge Raad, n«l de Hooge Indische 
Regering het tweede hoogste collegie op Batavia». De Hooge Raad is in 
1819 vervangen géwordén door.het Hoog-Geregtshof van N. R 

De bepaling, dat een van de ordinaire Raden.van Indië steeds lietprresi- 
dium van den Raad 
XVII.»
dië

van Justitie moest bekleeden, werd bjj de .missive van dc 
van l Novemder 1709 gehandhaafd. Deze had ia den Raad van In 

fitting immediaat na den jongsten. ordinair en Raad, doch mogt geene 
stem hebben in- noch gebruikt worden tot behandeliug van.zaköu. eenlijk* <.

■

;
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In daf collegiemoet zien worde van de kapabelste, bejaarde ministers, die goed van le- 
altijd een Raad ord.
President wezen. om de boozen te straffen en de vro-ven zijn, de justitie liefhebben 

men te beschermen, en dat in den gemelden Raad altijd, zoo ook
geschiedt, een van de ordinaire Raden van Indië het Presidents- 
ambt bekleede.

Dat de Gouverneur-Gcneraal en de Raden van Indic alle resolu- 
en condemnatiën van den gemelden Raad van Justitie zonder

I)e condemnaticn . 
en resolutiën van 
gem. Raad vermo
gen door de hooge eenige verhinderingen of handstuitingen effect zullen laten sorteren,
nu Fleer!/* of*de*exc- zonder eenige delinquenten, bij form van pardon, van de opgeleg- 
cutie belet worden. de straf te excuseren, veel min de sententiën en proceduren, op de

aanklagt van den fiskaal van Indië in regten gebragt en aldaar ge- 
ïntenteerd, te annulleren en den voortgang dcrzelve te beletten tot 
groote kleinacliting en disrespect van den Raad van Justitie 1.

de policie, regering of directie van Corap. belangen concernerende, 
daarentegen wel in zaken van justitie en wat daartoe betrekking heeft. Hij 
genoot dezelfde militaire honneurs als de leden der llooge Tafel, zoo als, 
onder, anderen, de vrijheid, om te rijden over den steenen brug voor het 
kasteel met een vergulden wagen; om een Europeschcn koetsier en twee 
lijfschutters uit de militie te gebruiken; om twee wasflambouwen bij avond 
op te steken, de parole te ontvangen, op cene gedistingeerde plaats in de 
kerk te zitten, enz. Wanneer echter bij afwezigheid van den president, het 
o-udste lid in den Raad van Justitie pro interim het voorzitterschap be
kleedde, werd aan dezen, na afgclegden eed van secretesse, ook wel zitting 
in den Raad van Indië verleend, doch immediaat achter den jongstenejr/r«- 
ordinairen Raad, zonder advijserende of concluderende stem, alleen om te 
hoor en en te zien en om'van zaken, de justitie rakende en aldaar voorval
lende , kennis te geven aan zijn collcgie en zonder genot van eeuig ander 
militair honneur, dan het «parool of het wachtwoord». Dit is zoo geble
ven, tot dat Bewindhebberen, uitmakende het Committé lot den O. I. handel 
en bezittingen (op .den 1 Maart 1796 in de plaats getreden van de XVII*") 
bij missive van 9 Februarij 1798, de Regering onderrigtlen, dat zij «als een 
aangenomen principe gedecreteerd hadden, dat voortaan de politieke enju- 
sticiële magten in der Republiek’s Aziatische bezittingen zullen zijn en blij
ven gesepareerd, zonder immer op e enigerhande wijze te mogen worden 
geconfundeerd, en dat mitsdien geen lid der Regering terzelfder tijd zal 
mogen wezen lid, veel min president van eenig collcgie van justitie». 
Sedert werd dit beginsel gehuldigd, hetgeen echter niet heeft verhinderd, 
dat, zoo wel onder het bewind van den Maarschalk Daendexs en onder 
de Britscbe lusschen-regering, als later (1844—1846) de waardigheden vau 
Raad van Indië en President van een collegie van justitie, nu en dan, ge
lijktijdig door een en denzelfden persoon zijn bekleed geworden.

1 Nogtans werd de Raad later verpligt, aan de Regering, des gerequireerd, 
van deszelfs gewijsden te geven reden en rekenschap (R. 8 November 1669 • 
missive van de XVII*» 25 Augustus 1670 en R. 12 Mei 1671); terwijl wanneer 

, die Raad zich met eenige bevelen van de Regering bezwaard mogt achten, 
aan denzelvcn wel de bevoegheid was gegeven, dat bezwaar ter kennis van 

, de XVII*» ie brengen, doch gehouden was inmiddels die bevelen na te ko
men (missive van XVII*D 18 Ocfober 1779). Overigens was de Raad, krach
tens het schrijven van de fleeren Meesters van 7 Octoberl697 »dependent vau

maar

.

!
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:
Dat zoodanige proceduren en manier van doen, in den persoon 0rde om alle regt- 

_ n ï / i i , . \ zaken, zoo civieleden Gouverneur-Generaal (ais ai te souverem, buiten orde, tot als criminele,
de Justitie geexerceerd wordende) geenzins geleden bevolen te laten ter

mogen worden, en derhalve de vergadering van. XVIIen goedgevonden Tn^gebro^
heeft, UEd. te ordonneren, dat alle civiele en criminele zaken, z'jnde orders, in- ’ ’ struclien, enz.
decisiën en executiën, zonder onderscheid, toevertroüwd en aanbevo
len zullen blijven aan den President en de gezamenlijke Raden van . 
den Achtbaren Raad van Justitie des kasteels, en dat op den voet, 
order en instructiën in het Ordonnantieboek van Batavia, daar 
ter plaatse nu in gebruik zijnde 1, begrepen, behoudende nogtans

van aan
vilipendie van

.

de XYII",” van welke niet alleen'de personele voorzieningen omtrent dat 
eollegie uifgingen, zoo dat de Regering hier te lande,slechts bij onvoltallig- 
heid van den Raad, leden daarin konde assumeren, maar. die ook een ge
stadig toezigt hielden op de regtsbedeeling, zoo bij dat iigchaam, als in ge
heel Nederl-Indië.

1 Dit Ordonnantie-boek van Batavia, hetwelk nimmer in druk is uitgege
ven en van hetwelk slechts weinige afschriften bestaan, is racer algemeen be
kend onder den naam van Statuten van Batavia, en werd in den jareJ642 al
hier afgekondigd. Ik heb de geschiedenis der zamemtelling van deze Statuten 
beschreven in mijne » Bijdrage tot dcgeschiedenis der Codificatie in Neder- 
landtch-Indïv 5 }, opgenomen in het Indisch Tijdschrift van 1839 en in 'de 
Nederl. Jaarboeken voor liegtsge/eerdkeid en Wetgeving, Dl. III. blz. 447. Tot 
aanvulling van hetgeen in die bijdrage vermeld is, teekenikhiernogaan, dat 
dit Ordonnantieboek in zeven en veertig titels verdeeld is, handelende:
Het le. van de Stad Batavia.

» » Godsdienst.
» Schepenen en den eed. voor dezelve. '
» den Baljuw en den eed » denzelven.
» » Raad van Justitie on den eed voor President en Raden.
» » Fiskaal van Indië en » » r> denzelven.
» de Secretarissen van de twee Collegiën vari ji/stilie en den eed.
» » Notarissen en den eed voor dezelve.
» den Deurwaarder en den Stadsbode en hunnen eed.
» » Geweldiger van des fiskaals- en den Cipier van,des baljuws

gevangenen, en hunnen eed.
» 11e. » » Schcrpregter.
» 12e. » de Advocaten en Procureurs, en den eed-voor dezelve.
» I3e, » » Manier van procederen voor de Collegiën van Justitie op

Batavia.

:
» 2e. 
» 3e. 
» 4c. 
y> 6e. 
» Ce. 
» 7e. 
» 8e. 
» 9e. 
» 10e.

» Arresten.
» Sententiën en Exccutièn.
* Appel, reformatie en propositie van erreur of revisie. 
» jPcesmces teren, en den eed voor dezelve.

» 14c. 
» 16e. 

'**» 16e. 
» 17e.

■ f,7

» 18e. j» Boedelmeesteren der Chinesche en andere vreemde sterfhuizen 
op Batavia, en den eed voor dezelve. .......

* 19e. » . Desolate boedels.
» 20e. » Praeferentie en Concurrentie:

.* 2le. » Kommissarissen van huwelijkszaken, en dem eed voor dezelve. 
' » 22e. » Gemeenschap van goederen en huwelijksche voorwaarden.

'if

!» 23e. » de Successie ab intestato. -
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de Gouverneur-Generaal cn dé presente Raden van ïndië collegialiter
Rcmissicn »f nar- (verslaande iii completen Rade) aan zich de rewissiën of pardonncn donncn mogen door v 1 7

«le Ilooge Regering in zaken, daar de delinquenten over - misdaad ter dood verwezen 
niet dan in complete 
vergadering 
lecnd worden,

zijn en andere of verder niet, zonder dat de Gouverneur-Gene
raal tegen het ad rijs van de Raden op eigen aulliorileit daarin zal 
mogen dispenseren, • maar gehouden wezen te volgen, hetgeen hij de 
meeste stemmen van het collegie geresolveerd en geconcludeerd ral

ver-

wezen

Officieren der Jus- Rat de respectieve officieren van de justitie, fiskaal en baljuw,
dersals die van den wegens de bediening van hunne ambten, de le nemen ot genomen 
President en ’t Col
legie liebben te pa
reren ,

informatie en al ’t geen daar verder aan dependeert, niemand zul
len hebben te kennen, als den President en de Raden van de res
pectieve collegien van justitie op Batavia, die alles de justitie ra-

Hel24e. van de Schutterij, en den eed voor de Officieren van de Schut
terij, den wachtmeester en de burgerlijke wacht.

» 25e. » » Militie.
» 26e. '» den Ontvanger en Bicentmeester, en den eed voor dezelve.
r> 27e. » » Rooimeester, en den eed voor denzelven.
» 28e. » * Keurmeester, » » »
» 29e.
» 30e. 
n 31e. 
y> 32e. »
» 33e.' »
» 34c. »
» 35c.
•» 3Ge.
» 37c.

' » 3Se.
» 39e. i> Comp. zieleen hu is.
» 40e. » Verboden handel.
» 41e. » Verscheidenmisdaden, en eerst van hoererij en overspel.
» 42e. » ’t Dronken drinken en tavernen.
» 43e. 
y> 44e.

» »
» » Ijkmeester, » » » »
* y> ÏVagcmeester » » »
» Keuren op ’t broodbakken.

» ’t arakbranden.
» ’l vlccschverkoopen.

« ■» ’t vischverkoopcn.
» den Vendumeester, en den eed voor denzelven. 
» de Vroedvrouwen, V » » » dezelve.
i> Slaven of lijfeigenen.
» ’t Vrouwen-lucht huis.

r>
»

/ »»

» ’t Vechten en manslag. - <
» Fvgitteven, weg- en overloopert.

'■ "» 45e. » Famcnse libellen.
y> 4Ge. » Bosschenderij.
» 47e. » Zeeroovcrij,
Terwijl in liet Besluit werd gestatueerd, dat van de zaken, daarbij niet 

bijzonder geordonneerd, geobserveerd en onderhouden zouden worden de 
regelen, statuten en kost urnen in de vereenigde Nederlanden gebruikt, en 
daar deze mede zullen komen te deficicren, zouden getiseerd en achtervolgd 
worden de beschreven Keizerlijke regten, voor zoo ver die met de gelegen
heid van deze landen overeenkomen en praktikabel zouden zyn.

K

* Het verleenen van pardon werd aan alle Gouverneurs, Directeuren en 
Opperhoofden verboden, terwijl dat praerogalief ollcea zoude blijven bij de 
Hoogc Regering Ites. 26 .November 1657,
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kende ordonneren, de officieren in eer, respect en goedé achting en peen zaken deor 
. ........ . . u dezelve, dan met

houden, aaar het behoort mainteneren en daartegen ook geenszins kennisengoedvinden
gedoogen zullen, dat de gemelde officieren in boete of breuken, ei- peéouipenseerdwor- 
cedèrende, volgens den inhoud der plakaten of wel het gebruik op den- 
Batavia, de waarde van 6 realen van achten, zijndo 15 gulden, 
met de delinquenten te composeren of verdragen, ten ware de Pre
sident met advijs van Raden, om redenen van considerafiën, op ver
zoek van partijen, hetzelve accordeerden, dat in zoodanig cas zijn 
discreet oordeel bevolen zal blijven. , ■

• j
I 5

Dat mede in zaken van grootcf belang en gevolg altijd geïeP Order omtrent de
moet worden des Comp. twee derde deelen in alle boeten en breu- boetenden ^confis-

catiën.
j

ken en confiscatiën, 1 zoo wel bij compositie ats eondenmalie, onvet^ 
minderd blijven, of anderzïns in het ordonneren van de compositie 
aangeteekend worde, dat die geschieden zal volgens usö of pro Jis- 
co, opdat de Secretaris in het registreren van de’ gevallen hoeten 
zich daarnaar reguleren mag, gelijk dan ook in zoodanige voors. 
zaken van groote importantie, de geschillen hij compositie door den' 
officier alleen of in ’t parlikulier niet afgchandeld zullen mogen wof-~ 
den, als ten overstaan van twee daartoe gecommitteerde raad-s-per- 
sonen, met advijs van de Raden daartoe te nomineren.

Alle-, processtuk-
..... ... . . ■> 1 alvorens dé’

gaan, de schriftclijke, zoo civiele als criminele procedurcn cn stuk- zaakinquoistietede1-
ken, in staat van wijzen gebragt zijnde, alvorens daarin tot exami- van een- der linden

te stellen, ter exa- 
miualie en het dóén

Dat om in zaken van eenig gevolg of belang geen misslag te be- ^

natie en decisie te komen, gesteld worden in handen van een van 
de Raden, als rapporteur, om te huis hij zichzeiven te lezen, en in vaw bengf. 
den raad de gelegenheid van dien te rapporteren , opdat door pre- 
cipitantc advijsen partijen niet verongelijkt worden, maar goed regt 
geschieden mag.

Dat om de justitie niet te veracli teren., de secretaris, klerken en Den secretaris, kler- 
andere dienaren daartoe noodig, als zij bekwaam zijn, niet ligtelijk naren van de jus- 
verauderd, maar in hunne dienst met. een redelijk, traktement gccon- ander en,! ll=l le 'er 
tiuueerd dienen tc worden, alzoo alle veranderingen van goede per
sonen omtrent de Justitie, zeer schadelijk bevonden worden, gelijk 
dan mede zoodanige dienaren,. zich wel gedragende, door den Presi
dent van den raad in hun ambt tegen een iegelijk, die hen zou- 
de pogen tc verdrukken, gemainteneerd moeten worden.

maar tegen: allen 
overlast te main
teneren.

1 £ie art. 29 van de Instructie van 1617.
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De leden van den Dat de achtbare Raad Yan Justitie nu bekleed wordende door 
fixeerdaUJopU Zeven een President en vijf Raden, tot het getal van zeven personen 
siden?daaronder be- (waaronder den President mede gerekend zoude wezen) vergroot dient 
£rePen> te worden, en dat de bekwaamste onder den raad eenige jaren wel

noodig dienen te continueren, om kennis van zaken le krijgen, en 
door onkunde geen groote abuizen te begaan, waaraan dc eer en. 
het respect van de justitie mede veel gelegen is.

Dat der justitie de hand geboden moet worden door de poli- 
cie, met het maken van verscheiden keuren en ordonnantiën , naar 
eisch van voorvallende zaken, waarin wij UEd. geen particuliere 
order voorschrijven kunnen, als alleen bij dezen te recommanderen,, 
dat met wijsheid en discretie in alles geprocedeerd worde.

Omtrent het maken 
\an keuren en or- 
donnanciën 
eisch te werk le 
gaan.

naar

Dat de respectieve subalterne collegiën van justitie en politie met 
modeste, ijverige en getrouwe personen bekleed, en ieder in zijn ambt 
behoorlijk gemainteneerd moge worden, waartoe dan ook alsnog pro
visioneel dienen zal het het Ordonnantie- en Plakatcn-boek door 
ED. Heer Joan Maatsuijker voor dezen tezamen getrokken, tot daL 
van hier (des noodig geacht zijnde) goedgevonden mag worden an
ders te ordonneren.

Dat de justitie en politie vooral mede gesecundeerd moet worden 
ie met de Christelijke Gereformeerde Religie, waarvan de fundamen- 

Slndiëie volgcnf6 ten in ^aderlandsche regering nu gelegd zijnde , dezelve in de Oost
en geene dan de ge-
IatenmCerde t0C ** builen dezelve eenige publieke exccrcitie van andere en zonderling 

van het Pausdom te gedoogen.

De gelegde funda
menten in ’t Vader
land omtrent i

lndiën onder TJEd. gouvemo mede gevolgd moeten worden, zonder

■■ : De Predikanten in 
hun respect te main
teneren.

Dat de predikanten, aldaar zijnde, en welke successievelijk uit lief 
Vaderland derwaarts gezonden worden, in hun behoorlijk respect bij 
de Iiooge en subalterne regering ter plaatse van hunne residentie 
gehouden, en geenszins in kleinachting gebragt moeten worden.

Order tothetaan- Dat om de religie met de policie in «oedc céniVheid en harmoniestellen vaneen com- , , u ü ,,
missaris politicus *e houden, noodig 18, dat altijd commissarissen in het midden van den
iferkèl'ijke1 Yergade- ^aa^’ ler Plotse zijnde, in den kerkenraad

kantoren en residenfiën van de generale Comp. compareren en sessie
hebben, gelijk nu is geschied en daarin gecontinueerd zal moeten
worden.

H
5 ;

op Batavia, als anderezoo
ringen.

De kerkelijke brie- Dat de gemelde predikanten daartoe dan ook gehouden moeten wor-

!
'i--
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den, om gecne coiTespondenücn, als met UEd. kennis, met de Vader- ven na genomen lec- 
° . , . , tuur onder Comp.

landsclic kerken te liouden, en dat te dien einde alle hunne brieven, papieren adres te
nevens UEd. brieven, aan de vergadering der XVlIcn overgezonden rerleenen-
zullen worden, om na lectuur en volgens gebruik besteld te worden,
gelijk tot nog toe geschied is, en zonder interruptie in observantie
gehouden moet worden. .. n*-
?-

Dat bij alle de hierboven verhaalde punten summierlijk gerecapituleerd _ Dc gegeven orders 
zijnde de principaalste maximen, dewelke de Compagnie op de za- observeren. J 
ken ^an Indië heeft, en dat buitendien verscheiden particuliere 
orders bij Onze successieve, en bijzonder die van den jare 1644 aan 
den Gouverneur-Generaal en Raden van Indië geschreven brieven 
gegeven zijn, hier te lang om UEd. te verhalen, derhalve niet 
zullen nalaten alle dezelve wel te resumeren, om hunne memoriën 
te ververschen, en de punten van order daarin begrepen wel té 
doen observeren.

Dat (e dien einde noodig is, alle staande permanente orders van de Het maken Tan een 
vergadering der XVlIen van tijd tot lijd gegeven, uit de gemelde brie- derzeUïe Va
ren cn die daarop nog volgen mogten, te doen extraheren en in een izaïelijk?™"
register te stellen; opdat de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië 
gezamenlijk dezelve te beter gedenken, cn niet over het hoofd mogen 
zien Compagnie’s dienst betreffende.

Dat om liet collegie van de llooge Regering, bestaande in den per
soon van den Gouverneur-Generaal en Raden, bij zijn luister teliouden, 
alle brieven van de vergadering der XVIIea, houdende aan het boven- ^cVgade"ing
slaande collegie, bij den Gouverneur-Generaal in bet particulier niet gc- geopend worden, 
opend, maar Zijn Ed. ter hand gesteld zijnde, daarop voorts vergade- 
ringc belegd cn in volle vergadering geopend zullen moeten worden, 
opdat zoo wel dc Raden van Indië, als de Gouverneur-Generaal, geza
menlijk de eerste kennis mogen hebben van den inhoud van de gemel
de brieven; verslaande, dat hetzelve ook zal moeten •geschieden van al
le andere brieven uit de respectieve kantoren en residentiën van de 
generale Compagnie aan den Gouverneur-Generaal en Raden van Indië 
geadresseerd, gelijk, de order om dezelve alzoo te adresseren en het 
opschrift te maken dicteert, waarbij 'liet werk gehouden en zonder 
interruptie ook achtervolgd moet worden. 1

De brieven van de 
lïccrcn Meesters en 
de buiten-kantoren

i

1 Even zoo was bij de Resolutie van 12 October 1696 bepaald, dat alle brieven 
de IIccrenPrincipalen in het Vaderland, of de llooge Regering van Indië 

in dc’hoofd-en subalterne kantoren, in vollen Rade van policie geopend moe
ten worden, maar niet privatim bij den Gouverneur of Xommaudeur.

van

15
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Tc dien einde aal de - . Dat op alle aankomst , zoo van Vaderlandsche, als Indiaapsche sche- *' 
komft^van0 schepen pen op de reedo van Batavia, do Gouverneur-Generaal, als preside- 
derSg°eroepbenelkan' rende , terstond vergadering beroepen zal,. om. de- brieven to openen, 
en uit de brieven de en na lectuur van dezelve prdor te geven, dat bij een van. do Raden van 
moeten worden'door Indic de orders, daarin slaande geëxtraheerd worden, om dezelve dan 
een Raad van Indic. voorts te doen executeren, en dat dan ook uit. de notulen van de Rp-

solutiën daarop genomen, dewelke jaarlijks overgezonden worden, Ons 
blijken mag, da( zulks is geschied, waarvan UEd. niet zullqn in ge
breke blijven, alzoo Wij verstaan van alles, bij en omtrent UE(L re
gering passerende, kennis te moeten hebben, om de gerequiroerde or» 
ders te beter daarop te mogen geven, dat boog noodig is.

Dat ook om alle bedenkingen van Comp. ministers en opperhoofden,Geen opperhoofden
gelden en^ verdere directie yan z^ken hup toevertrouwd en het gezag veel op zich
goederen enz. alleen alleen nemende, te weyen en ons alhier gerust to stellen, noodig i*, 
mogen disponeren, ................. .....................

dat Vice-Gouvemeurs, Presidenten, Directeurs en Opperhoofden yan geep 
penningen hun toevertrouwd alleen zullen mogen disponeren, of de kas 
daacvap houden., mitsgaders koopen ch vcfkoopen, maar dat do tweedemaar de tweede per

soon daarvoor mede persoon ia de regering ter plaatse nevens het Opperhoofd voor het een
wezen. on ander responsabel zal wezen, waardoor de particuliere negotianten

te hcler zullen vermeden en een ieder tot zijn devoip gehouden zal wor
den, gelijk voor dezen fti 4e generale brieven van deze vergadering 
mede geordonneerd is, dat dan gevolgd moet worden*

Dat dc intentie van de generale Compagnie zijnde, om dc burgerijOrder om de conside-
ratien over hettoe- n , , j . , ,staan yan meerder op Batavia en de goede ingezetenen van dien, zoo veel zonder mer-
deï aan de ^burgerij belijkc prejudicie van dezelve geschieden kan, te favoriseren en in al- 
Heeren^Meesters^te k® band (e bieden, UEd. niet zullen nalaten dep ver
laten toekomen. gadcring van XVIlen te laten toekomen uwe consideraliën op het 

concept van hier gezonden , dienende tot opening van meerder vrijheid 
in de commercie voor de gemeene burgerij, waarvan UEd. dan ook 
n|et langer zullen blijven in gebreke.

van

is
;

Dat ons nu gebjoken zijndo, hoe niet alleen de stad Batavia, maarDen inzaam van een
raad*5rijst te bezor- °°^ de eilanden van Banda en andere plaatsen meer, groot perikel 

gcloopen hebben. om in hongersnood door gebrek van rijst te verval
len, hetzelve UEd. dienen moet tot waarschuwing om gestadig van alle 

en Batavia, bene- kwartieren^ van Indi£ de competentie van rijst te mogen bekomen, en
toren, tenminste voor dat n*et alleen Batavia, maar ook alle andere plaatsen en residenliën 
twee jaren van dat 
yoedsel te voorzien.

gen,

van de Generale Comp., ten minste voor twee jaren van rijst behoor
lijk geproviandeerd gehouden worden, om in geen ongemak te verval
len , namaals niet te repareren zijnde j dat UEd. dan ten hoogste gere
commandeerd blijft.

c ?



vah fiïrt 26*u’n ApMl 1650; ia* ~ 115

Bat alhoewel wij nn niet den Matta^ani en dievétf Bdiiictih Vrédö Tegen de aanslagen 
schijnen le hebben * en van dezelve gècafrcséeerd worden, fiögtaha bcid* tam,ners”^elofhoe- 
die geveinsde vrienden het minste niet vertrouwd, maar gestadig op de te wercn’ 
liunné actiën wel gelet moet worden, om géén óftVèfW&Chtëfi $l5g té 
krijgenden onvoorziens overvallen te mogen worden, denkende'opvoer- 
gevallen exempelen, dewelke nooit uit UEd. gedachten gaan 'mógen/
En alzoo voor de Javanen yrij groot en diep acces met haar vaarltiigétf 
in de stad Batavia tegenwoordig gegeven wordt, znlleó UÉd. vooral 
goede zorg dragen, dat daardoor geen ongemak te'éénigen'tijd komen 
te lijden, gestadig op UEd. hoede on in postuur van defensie tegetf 
alle onverwachte attentaten blijvende, en waarom UEd; ook nimmer
meer denken zullen, om het garnizoen van’t kasteel én dë stad Battitiiê 
op minder als 1200 Nederlandsche koppen te botfdeü i gelijk hétzelvé ^etffng aJs^a^noo 
voor dezen UEd. mede aangeschreven en geordonneerd is, zonder Spaan- hoepen te JSalavia 
schen of Portugezen daar onder te hóuden, maar dezelve ié'êxèuseren.

:
i

H

Dat UEd. desniettegenstaande den Mattaram eü BmtamihefTiïtér*
lijk te vriend houden en geen complimenten schuldig blijven knlldfty mer ^eieefd^le^be-
dat de wereld mede bi^ngt; gelijk UEd. ook niét nalateri zullen, goéde
intelligentie en correspondentie met alle Indische Prinsen en Potentaten fespondemiën6 C°tc
te houden, denzelven in middelmatige zaken, daar het zonder ondienst houden,
van de generale Compagnie geschieden kan, altijd believende en te ge-
moet gaande, zonder nimmermeer tot den oorlog te komen, als door =?onder Kgtelijk tot 

u u * den oorlog te komen,
nood cn om de exclusieve contracten van Comp. handel en preeminen-
tiën in de Moluksche kwartieren te mainteneren, waarvan om geen re-
deqen geweken mag worden.

Den Javaanschen

handelen, en met de 
verdere Indische

Dat UEd. vooral ook zorgvuldig zullen wezen, om met geen Euro- Aanwijzing hoeda-
pesche natiën , als door nood, overhoop te geraken (gelijk wij doorgaans ïfndzu Men™mog?i

behandeld worden.hij verscheiden Onzer brieven UEd. gerecommandeerd hebben), zonder 
nogtans denzelven eemgc accommodaliën (om hare negotie daarmede 
lc stijven) te doen, maar dezelve op hare eigen vinnen te laten drijven, 
alles op UEd. onvermogen, gebreken en Onze order yan de hand schui
vende , en dat met zoodanige beleefdheid en vriendelijkheid vermengd, 
waaruit haar geen kwaad vermoeden gegeven wordt, altijd denkende, 
dat de minste gemeenschap met vreemde Europesche natiën der Comp.

meeste gerustheid bijbrengt j welke maximen hij ons altijd blijven 
moeten.
de

Dat UEd. alle Uwe gedachten en meditatiën op het generaal en par
ticulier werk van de Comp. dagelijks latende gaan, alles (om onze maxi- 
mea en orders naar derzelver form en inhoud te executeren) zeer
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ligt en onbezwaard toevallen.zal, inzonderheid als God de Heere, die 
weet wat den. mensch nut is, 5t zelve genadelijk gelieft te zegenen. 
Maar gelijk alle deugden haar gevolg krijgen uit goéde opperhoofden 
en voorgangers, wordt UEd. en den Raden van Indië gezamenlijk, als één 
ligchaam representerende, ten. hoogste gerecommandeerd met goede 
exempelen in de justitie, politie , kandel en, al hetgeen daarvan ver
der dependeert, te toonen, dat .UEd. het welvaren van deze loffelijke 
Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Comp. zoo ter harte gaat, 
dat; daarvan: de lang verwachte vruchten te gemoet mogen zien, waartoe 
wij God den Heere. bidden, UEd. te zamen en in het bijzonder voor 
alle ongeluk en onheil vte bcwareji» den handel van Indië onder UEd. 
beleid meer en meer te zegenen, en onder Zijne heilige bescherming 
lang voorspoedig te willen; houden.

V

‘j s Aldus gedaan en gearresteerd ter vergadering van de Zeventienen, 
representerende de Generale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische 
Compagnie, binnen Amsterdam, mitsgaders bj de presente Gecom
mitteerden ter voomoemde vergadering met hunne gewone signaturo 
bevestigd; den 26,t0° April, A°. 1650.
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'
COMMISSIE tot de OOST-EXDISCHE ZAKEN, i!

1
115 HET

STAATSBEWIND DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, !

031TREWT

DEN VOET EN DE WIJZE, WAAROP DE HANDEL OP ’S LANDS BEZIT
TINGEN IN DE OOST-INDIEN ZOUDE BEHOOREN GEDREVEN EN 
DIE BEZITTINGEN BESTUURD TE WORDEN, IN DIER VOEGE, DAT 
AAN DEZELVE DE HOOGST MOGELIJKE TRAP VAN WELVAART, AAN 
DEN KOOPHANDEL DER REPUBLIEK HET MEESTE NUT, EN AAN 
’S LANDS FINANTIEN HET MEESTE VOORDEEL WORDE AANGEBRAGT.

Gedigteekekd 'sEaqe, den 31,ton Aügustüs 1803.
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DE COMMISSIE tot de OOST-INDISCHE ZAKEN,

ilJT

HET STAATSBEWIND der BATAAFSCHE REPUBLIEK.

In den Haag, den 33 Augustus 3803.

Burgers !

Na dat de, op ons, bij Uwlieder Besluit van den 11 November 
1802, N°. 41, gedeccmeerde Commissie, door alle de daar in benoemde 
Leden, was aangenomen,, en wij de eere hadden genoten, van door 
Ulicder Commissie van Marine en Coloniën, in een der Vertrekken van 
Uwlieder Hótcl alhier, op Woensdag den 1 December daaraan vol
genden, des avonds ten zes nnren, te zijn gerecipieerd, hebben wij, ten 
einde, terstond eenen geregelden aanvang te kunnen maken met on
zen arbeid, cenpariglijk tot onzen permanenten Voorzitter verkozen den 
eersten Teekenaar dezer, en de Zitting der overige Leden, door het lot, 
bepaald.

Zedert onafgebroken werkzaam geweest zijnde in het onderzoek, en 
de overweging der gewigtige zaken, in het voorschreve Besluit ver
geld, vinden wij ons eindelijk in staat, om Ülieden, bij deze Missive, 
te dienen van de, daar bij, van ons gevorderde consideratiën en adv*», 
omtrent den voet en wijze, waar op in het vervolg de Handel op ’aLands

.
--

. -t
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Bezittingen in de Oost-Indiën zoude belmoren gedreven, en die Bezit
tingen bestuurd te worden, in diervoegen, dat 
mogelijke trap van welvaart, aan den Koophandel dezer Republiek liet 
meeste nut, en aan ’sLands Finantiën het meeste voordeel werde aan-

dezelve de hoogst-aan

gebragt.
Twee voorname onderwerpen dierhalven deeden zich alhier op, de 

Handel op ’sLands Bezittingen in de Oost-Indiën, en, derzelvcr Be
stuur; de form van dit laatste moest, in veele opzichten, afhangen van 
het geen omtrent den llandel zoude worden begrepen, het zij men oor
deelde, dat dezelve, met afschaffing der aangenomen Grondbeginzelen, 
en plaatshebbende inrichtingen, op de voornaamste onzer Bezittingen, 
zonder eenige bepaling, behoorde te worden vrij en opengesteld; het 
zij men verkoos, dcnzclven op die geheel uitsluitende beginselen tc doen 
stand grijpen, waar op dezelve welëer wierdt gevestigd, en zich cenen lan
gen reeks van jaren, tot merkelijk voordeel van Land en Ingezetenen, hadt 
staande gehouden; het zij men eindelijk begreep, dat de belangen van 
den Staat voorschreven, dat uitsluitend Sijslhema, gedeeltelijk, te be
houden, gedeeltelijk, plaats te doen maken voor eenen vrijen cn onbe- 
lemmerden llandel; — in alle deze gevallen, moest het Bestuur dcr- 
zelve Bezittingen noodwendig worden gewijzigd naar de keuze, tot 
welke men zich zoude bepalen. Wij oordeelden dierhalven ons on
derzoek met het Stuk van den Handel te moeten beginnen, en zullen, 
bij deze onze consideratiën, die zelfde orde volgen.

Al van de eerste tijden af, dat de Ncderlandcren, door het onstaat
kundig gedrag van Philippus den Tweeden, afgeschrikt van dc Vaart 
op Span jen cn Portugal, den stouten stap deeden, om, in weerwil van de 
Pauss'-lijke Bullc, welke het rijkste gedeelte der Waïreld aan die beide 
Kijken hadt weggeschonken, zich een weg naar Oost-Indiën te baanen, 
ten einde aldaar de Specerijen en andere Waarcn intekoopen, welke zij 
bevorens in Spanjen en Portugal pleegden te gaan zoeken; — al van 
die eerste lijden af, zeggen wij, ontmoet men Overeenkomsten tusschen 
de Ondernemers van dien Vaart en Handel, en de Oosterschc Vorsten,

i

;!

tot de Leverantie der Land-Produeten, in hunne Rijken vallende, tegen 
vaste bepaalde Prijzen; dezelve zijn aanmerkelijk vermenigvuldigd, zc- 
dert de Staat dezer Landen, geoordeeld hebbende, dat het niet alleen 
voor dezelve Landen in ’t generaal, maar ook voor de Ingezetenen van 
dien, in het particulier, en voor alle die geenen, welke de gemelde Navi
gatie en Commercie bij de hand genomen hadden, en daarin participeer
den, dienstiger en profij tel ijker zoude zijn, dat dezelve op eenen vasten 
voet, Orde, en Policie, gebragt, gehouden, cn gedreven wierdt, cene Ge
nerale Vereenigde Maatschappij daar toe heeft geöctroijcerd, en 
Maatschappij heeft dezelve Overeenkomsten altijd beschouwd als de hoofd-i

i
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zuilen van haren Commerciëclen voorspoed. Zij suhsisteeren als nog, 
en, ofschoon door den loop der Geheurdenissen, zommigen daar van heb
ben opgehouden groote voordeelen aanlebrcngeri, verzekeren echter de 
overigen aan de Bataafsche Natie nog een naarawaardig aandeel in de 
profijten van den Indischen Handel.

Tot deze laatsten brengen wij voornamenlijk de Contracten, welke ons 
exclusif op Amboina in het bezit stellen van het Product der Kruidna
gelen, die met de Vorsten van Bantam, Banjermassing en Palembang, 
tot de Leverantie van al de Peper, en liet Tin, in hunne Staten vallende|, 
en de Overeenkomsten, vóór weinige jaren, op Java met de Vorsten 
fan de Mattarm aangegaan, omtrent de Peper, op de instant iën van de 
Maatschappij , in hunne Bijken aangeplant.

Beze Maatschappij vervolgens, het zij door de kracht der Wapenen, 
het zij door plechtige Afstanden van de Vorsten des Lands. in het bezit 
zijnde geraakt van verscheidene Landen en Districten, en geoordeeld heb
bende, dat het met haar belang overeenkwam, om het Bestuur daar over, 
onder haar Oppergezag, te laten in handen van Inlandsche Hoofden, heeft 
voomamenlijk op het vruchtbaar en tamelijk bevolkt Eiland Java, met 
dezelve Hoofden, Overeenkomsten gemaakt, volgens welke dezen ver- 
pligtzijn het gcheele voordbrengzcl van zommige Producten, welke in 
hunne Districten worden aangekweekt, en bepaalde hoeveelheden van 
andere, de meeslen tegen bepaalde Prijzen, en de andere om niet, 
aan haar te leveren, welke verpliglingen bekend zijn onder den 
van Contingenten, en verpligtte Leveranliën.

Hier mede hebben ook veel overeenkomst de verpligtingen, waar on
der de Suiker-Molcnaars op het Eiland Java liggen, om een gedeelte van 
hunne jaarlijkschc Gewassen, tegen bepaalde Prijzen, te moeten leveren.

Op Banda zijn de Landerijen in Perken verdeeld, en, door de Maat
schappij, in Leen uitgegeven, onder voorwaarden, volgens welke de 
Nolen-muscaten en Foelij, bij uitsluiting aan haar, insgelijks legen be
paalde Prijzen, moeten worden geleverd.

Door alle deze inrichtingen, bevondt zich de Maatschappij alleen mees
ter van den Handel in Kruidnagelen, Notcn-muscaten, Foelij, en Javasche 
Coffij, en voords in staat gesteld, om, jaarlijks, aanzienlijke hoeveelhe
den Peper, Suiker, en eenige andere Indische Waarcn van minder aan
belang, bij publieke Verkoopingen, aan de Commercie aantebieden.

Een onbelemmerd genot van uitmuntende Handel-voorrechten, en 
wel gelegen Bezittingen, stelden die Maatschappij weleer in staat, om, 
met groot voordeel, te deelen in den Lijwaat-handel, om 
van Indiën.

naam

de West

Bekende Geheurdenissen, in dat Oord voorgevallen, hebben in der-
dic Voorrechtenzei ver gevolgen haar langzamerhand het genot van

16
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doen verliezen,' tot eindelijk cene willekeurige Overmagt haar niet an
ders overliet, dan een concurrenten Handel met alle andere Natiën;

toen af begreep zij, denzelven voor haar minder geschikt te zijn, 
en liet denzelven in het jaar 1790, onder eenige bepalingen, over aan 
Particulieren. Tot op den jongsten'Oorlog met Engeland wierden baar, 
door de Engelsche Compagnie in Bengalen, als ware het-om het gevoel 
van hare willekeurige Usurpatiën nog cenigzinls te verzagten, tegen 

•bepaalde Prijzen, toebedeeld zekere hoeveelheden Salpeter en Amfioen; 
of-er waarschijnlijkheid zij, dat hare Regten tot cene vrije Inhandeling 

die beide Arliculen, voordaan, beter zullen wor.den geëerbiedigd, 
is ons onbewust. •

De uitsluitende Handel op het Rijk van China verkreeg, voor 
die Maatschappij, cene'nieuwe waarde, zedèrt de invoer van Vreemde 
Theeën, binnen deze Republiek, in het jaar 1791, wierdt verboden, 
en, Ofschoon dat Rijk alle Natiën'tot den Thee-handel toelaat, scheen 
de'-gelegenheid van dit Land tot de algemcene Commercie, aan haar, 
een jaarlijks debiet van dat Arücul, met-groot voordeel, le verzekeren, 
verre overtreffende de benoodigdheid der Ingezetenen zelven, toen 

•nieuwe rampen allen‘Handel dezer Republiek, en voornamenlijk oOk 
dien op Oost-Indiën, geheel deeden stil staan.

-Het is bekend, dat geëne Europisehe Natie, dan alleen de Bataaf- 
'sche, in liet Rijk Yan Japan is geadmitteerd, doch diezelfde Geest, 
-welke de Havens van dat’Rijk, ook voor de ïnagtigste Volken van den 
Aardbodem doet sluiten, en, geleerd door hetgeen zij alom in Asien 
heeft zien ;gebeuren,-de voordeelen van den Koophandel te duur ver
kregen acht, zoo rasch dezelve. gevaarlijk zouden kunnen worden voor 
de Onafhangclijkheid, vergunt ons niet dan eenen zeer beperkten -Han
del , welke door de Oost-Indische Maalschappij tot dus verre is voordgezet.

Deze-korte Beschrijving van den tegenwoordigen Staat van den In- 
dischen Handel, met* betrekking tot deze Republiek, hebben -wij ge
meend te moeten laten voorafgaan, tot beter verstand der vrage, welke 
wijnu te verhandelen hebben; op wat wijze die Handel voordaan 'zou
de behooren te worden gedreven ?

Alvorens echtér- daartoe overtegaan, Vinden wij ons yerpligt tegoe
den verklaren, dat wij in den geheelen loop van bet aan ons ƒ gede- 
mandeerd onderzoek, zoo wel uithoofde van den letterlijken inhóud 
'•van'Ulieder Besluit van den Tl November 1802, N°. 41, het welk 
wij als onzen Eastbrief moesten beschouwen, als van 'de *47'en'48 
Articulen der Staatsregeling,1 oiis onbevoegd hebben geoordeeld, 'om

1 Van denl*‘en October 1801, den 16dcn dier maand door het UitvoerendBe- 
wind der Bataafsche Rcpiibiek geproclameerd.

■Art. 47. Er‘zullen twee afzónderlijke' Baden van

van

-van

bestuurlijn, óvèr-den
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cenigermaten intelaten in liet voorgevallene omtrent (le, meerge
melde Oost-Indisclie Compagnie, zedert liet jaar 179.5, ofte in de re
clames door Participanten der gemelde Compagnie, zedert, en zelfs* 
nog onlangs, deswegens geformeerd, en integendeel gehouden, om, 
da! alles daarlatende, geheel daar. van afgezonderd, en op zich-, zei ven, 
te moeten beschouwen de aan ons voorgestclde poincten, omtrent den 
voet en wijze, waar op in het vervolg de Handel op.’sLands Bezittingen in 
de Oost-Indicn zoude behooren gedreven, en die Bezittingen bestuurd? 
te. worden, zonder dat liet dierhal

ons

t

■1
ven onze intentie, kan zijn, dat, uit 

den.inhoud van deze onze consideratiën en advis, eenigp. de minste. 
illatiën omtrent de voorsz. zaken worden gemaakt, ofte tot de gegrond
heid, of ongegrondheid van die reclames, en de denkbeelden, welke 
wij personeel daaromtrent zouden mogen hebben geargumenteerd; de. 
beöordeeling dier zaken geheel overlatende aan hun, welken daar toe
bevoegd zijn, welker evcnluëele uitspraak wij zoo zeer begeeren te 
eerbiedigen, als de Rechten onzer Mede-burgcrem 

In den gegeven staat van zaken, dierhalven, volgens welken het; 
Bestuur, over de Asialischc Bezittingen, en over de.voordoden, welke, 
dezelvcn door middel van den Handel, als anderzints, kannen afwer
pen, dadelijk wordt uitgeoeflend door cenen Raad, ondergeschikt aan. 
het Slaafs-Bewindj en de onkosten van Bestuur, Onderhoud en Ver
dediging dezer Bezittingen, voor zoo verre de gemelde voordeelen, 
daar toe niet toereikende zijn, moeten worden gesuppleerd uit de Na
tionale Cas; — in dien staat van zaken, zeggen wij, is het al terstond, 
cene zaak van het uiterste gewigt, hoedanig voordaan te handelen met 
alle die llandclwaaren, welke, uit hoofde van subsistcerende Verbindc- 
nissen, ofte als Contingenten en vcrpIigUe Leverantien,. worden opge- 
bragt en geleverd.

. Omtrent de cerstgemelde is het ons vóórgekomen, aan geene be*

Oost- en Wcst-Indischen Handel, en Bezittingen, der Republiek, waarvan 
de eerste uit negen, en de laatste uit vijf leden zal bestaan: beide zullen 
onmiddelijk ondergeschikt zijn aan het Staats-Bewind. Zij hebben ten behoeve 
der gemelde Bezittingen, de afzonderlijke administratie hunner inkomsten-: 
ingcvalle dezelve niet toereikende zijn, worden zij uit de nationale kas ge
subsidieerd, in welke aan den anderen kant ook liet overschot zal worden
gestort.

Zij dragen zorg voor de administratie der Politie en Justitie in de gemel
de bezittingen, alsmede voor derzelver verdediging, voor zooverre daarom-*- 
trent door het Staats-Bcwind niet onmiddel ijk wordt beschikt: zij zijn wegens 
hun gehouden Bestuur aan liet Staats-Bcwind verantwoordelijk, en doen van 
hunne ontvangsten en uitgaven jaarlijks rekening en verantwoording.

Art. 48. Het inwendig Bestuur en de wetten voor de coloniën worden 
bij de rcspcctive Chartres voor dezelve vastgesteld; dezelve.blijvenvereenigd 
onder een en hetzefde algemeen Bestuur hier te Lande; wordende alle af
zonderlijke octroijen, dienaangaande, gehouden voor vernietigd.



f24 CONSIDERATIE!» IN ADVIJS VAN DE COMMISSIE TOT DE

denking te kunnen onderhevig zijn, of het belang, van den Staat vor
dert, die Yerbindenissen, voor welkers nakoming hij met genoegzaam 
effect kan waken, zorgvuldig in stand te houden, en de Producten, 
welke, ingevolge van 
daar voor bepaalde Prijzen te blijven ontvangen, en als zoodanig be
schouwen wij de hier 
sten van Bantam, Banjermassing, en Palcmbang. Noch het recht 
noch het vermogen hebbende, om, aan die Vorsten, andere inrichtin-. 
gen, dan die, volgens welke zij gewoon zijn hunne Landen en Volken 
tebestuuren, optedringen, kan, ten dien opzichte, geenc quaestiezijn 
van eenen Vrijen Handel; en wanneer men goed vondt van die Ver- 
bindenissen af te zien, zoude dierlialven het natuurlijk gevolg zijn, 
dat die Vorsten, naar ’sLands wijze, blijvende de eenige Inzamelaars 
en Yerkoopers van de Peper en het Tin, welke het Koningrijk Bantam , 
de Lampongs (welke het Zuidelijkst gedeelte van het Eiland Suma- 
tra uitmaken,) benevens de Rijken van Banjermassing en Palem- 
bang', en het aan dit laatste Rijk onderhoorig Eiland Banda 1 opleve
ren, daar mede den voordeeligsten Uitweg, mogelijk, zouden zoeken, 
het niet zoude kunnen missen ten gevolge te hebben, dat die Pro
ducten, voor een groot gedeelte, zouden vervallen in de handen onzer 
Competiteuren, en zeer zeker voor ons niet meer te verkrijgen zijn tot 
die matige Prijzen, welke thans, daar voor, worden besteed, waardoor 
gevolgelijk ook genoegzaam geheel vervallen zouden de voordcclen, 
welke thans daar op worden genoten, en zoo onontbeerlijk zullen zijn, 
om ook den Staat de Kosten van het Onderhoud en de Defensie der •

dezelve, moeten worden geleverd, tegen de-

reeds aangehaalde Contracten met de Vor-voren

■:

Asiatische Bezittingen te kunnen doen dragen.
Het is waar, dat, zedert eenige jaren, de Maatschappij het volko

men genot van de opgenoemde Contracten niet heeft gehad, doch ten 
aanzien van den Koning van Bantam, tmoet zulks eeniglijk worden 
toegeschreyen aan het onvermogen, waar in die Maatschappij geweest 
is, om de Zeeroverijen van zommige Oostersche Natiën genoegzaam te 
beteugelen, terwijl omtrent Banjermassing gebleken is, dat de voor
name oorzaak daar van huisvestte in eene kwalijk begrepen Staatkunde, 
waar door men, eenen onmiddelijken invloed op liet Inwendig Bestuur 
van een aanzienlijk gedeelte

:

van dat Rijk begecrendq, dien Vorst aan- 
van onze belangen; want, 

was uit den weg geruimd, is de Peper-lcvc- 
rantie aldaar weder aanmerkelijk toegenomen; en wat den Koning van 
Palcmbang^ aangaat, is het reeds aangchaald onvermogen der Maat-

stoot gegeven, en- afkeerig liadt gemaakt 
zoo rascli die hinderpaalI

1 Bit zal wel Banka moeten zijn.
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schappij, om de Zeeroverijen en Slnikerijen legen te gaan, wel de • 
voorname reden, dat de Leveranlicn van Tin en Peper, uit dat Rijk, 
zedert eenige jaren, aanmerkelijk zijn afgenomen; sclioon ook daar op 
van veel invloed zijn geweest de omstandigheden van den Oorlog, 
welke, aan het Gouvernement te Batavia, niet toelieten om die mid
delen te Bezigen, waar door de Koning van Pcilembcing anderzins, 
met vrucht zoude hebben kunnen worden aangespoord tot eene stip
tere naarkoming zijner Verbindenissen, en vooral gebrek aan den ge- 
reeden Penning tot eene prompte en contante betaling der geleverde 
wordende Producten, waar van derzelver Leverantie geheel afhangt. 
Doch wij houden ons overtuigd, dat het, aan een goed en aelif Bestuur, 
niet bezwaarlijk zal vallen, om alle 1 deze oorzaken voor het vervolg 
weg te nemen, wanneer de staat der Defensie, zoo te Water als te 
Lande, der Asiatischc Bezittingen gebragt zal zijn op dien respectabe
len voet, welken wij hebben voorgeslagen, en op eene geregelde wijze 
gezorgd wordt, dat het Indisch Bestuur, op den duur, de noodige 
Fondsen hebbe, zonder welken het niet mogelijk is, die Bezittingen, 
ten nutte van het Vaderland, te doen fructificeren.

Van zoortgelijken aart, als de Contracten met de voormelde Konin- 
gen, beschouwen wij de Overeenkomsten met de Vorsten van de Mafc- 
larm, en met de Volken van Amboina; bij de eerste hebben, zoo wel 
de Keizer, als de Sultan van Java, op persuasie van de Compagnie, 
vóór weinige jaren, zekere Stukken Lands in hunne Staten afgezonderd, 
om, onder speciale Directie van hunne eerste Ministers, en de Residen
ten van de Compagnie aan hunne Hoven, te worden gebezigd tot 'de 
Peper-culture, terwijl de Compagnie zich verbonden heeft om het gc- 
heele jaarlijksch Product daar van, tot bepaalde Prijzen, te zullen ac- 
cepteeren; van de zijde der Vorsten is hier aan voldaan, en de Peper- 
cullure werkelijk, met de beste hoop van een goed gevolg, in de daar
toe bestemde Stukken Lands, ontgonnen; de goede trouwe vordert dier* 
halven, dat de Slaat, als gehouden de Verbindenissen der Maatschappij 
te vervullen, gelijk hij getreeden is in het bezit der Voordeelen, ook, 
van zijne zijde, aan die Overeenkomsten gestand doe; en wij durven ’er 
gcruslelijk bijvoegen, dat deszeifs belang zulks evidentelijk medebrengt, 
zoo om de gemoederen der Javasche Vorsten, door geene willekeurige 
Handelingen, van zicli te aliëeneercn, als om dat de alzoo begonne 
Culture, zonder dat, spoedig weder zoude vervallen, en de Voordeelen, 
welke, daar Yan, op goede gronden kunnen worden verwacht, zonder 
noodzakc, zouden veriooren gaan.

En wat aangaat de Verbindenissen met de Volken van Amboina, 
om het Nagelgewas exclusif te leveren, heeft het geen beloog noodig 
dat, zoo rasch zij daarvan zouden ziju ontslagen, deze Specerij zich

1

.
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spoedig., tot onbepaald? hoeveelheden, zoude bevinden in allerlei han
den, dat dezelve, daar dpor, hare waarde grotendeels zoude verliezen, 
als zijnde maar voor een bepaald debiet.vatbaar, en dat althans de Staat 
zoude missen het vast jaarlijksch profyt, het welk, op deze Specerij we 
der zal kunnen worden bekaaid, zoo rasch de hoeveelheid daar van, 
welke de Engelschen, geduurende den jongsten Oorlog, die hun vooreen 
tijd in het bezit van dat Eiland heeft gesteld, hebben ingezamcld, zal 
zijn gesleeten.

Die zelfde redenen pleiten voor de instandhouding der presente in
richtingen op het Eiland Banda, ten einde het voordeel te blijven be
houden van den exclusiven Verkoop der Noten-muscaten en Foelij.

De overtuiging, welke, eenvoudige en tastbare waarheden met ,zich 
brengen,, hadt onzer aller opinie op het tot dus verre verhandelde ge
makkelijk, en spoedig bepaald; doch thans deedt zich eene quajstie op 

grooter aanbelang, betreffende de kostbare Producten van het Ei
land Java, in die Districten van het gemelde Eiland wordende voord- 
gebragt, welke, door de Maal schappij, het zij door het recht van den 
Oorlog, of door wettige afstanden van de Vorsten des Lands, zijn ver
kregen, en dus stonden onder hare meer onmiddelijke Heerschappij, 
namenlijk, het Koningrijk Jaccatra, de Preanger-landen, en alle die. 
Regentschappen, welken begrepen zijn onder het Gouvernement yan 
Java’s N. 0. Kust-

De verschillende begrippen over het Inwendig bestuur dier Landen, 
en de daar aan ten nauwsten verbonden gevolgen ten opzichte van den 
Handel in derzelver Voordhrengzelen, welke Sedert cenigcn tijd de pu
blieke aandacht hebben bezig gehouden, zijn genoegzaam bekend; in 
onzen Lastbrief wordt daar van uitdrukkelijk melding gemaakt als de 
voornaamste aanleidende oorzaak van de benoeming onzer Commissie; 
en al ware het, dat wij ons niet, reeds uit dien hoofde, vcrpligt hadden 
geoordeeld tot derzelver opzettelijk onderzoek, zouden wij ons daar toe, 
genoodzaakt hebben gevonden door bet nauw verband, het welk wij al 
sppedig ontdekten tusschen die begrippen en den gcheelen verderen 
loop van onze werkzaamheden; zouden de Contingenten en verpliglte,, 
Leveranliën in de voormelde Districten op het Eiland Java blijven sub- 
sisteeren, of zouden dezelve moeten plaats maken voor cene vrije en. 
ongedwonge Culture van alle Voordhrengzelen van den Grond, en voor 
eene vrije beschikking van den Cultivateur over alle die Voordbrengze- 
len? Dit waren de gewigtige vragen, welke ons voorkwamen in onze 
opinie te moeten beslist worden, alvorens met bet aan ons gedeman- 
deerd onderzoek verder te kunnen voordgaan. ,

Door Ulieder welmeenende beschikkingen zagen wij, in ons midden, 
eenige Leden der Commissie, die locale kennis bezittende, welke in

van

i

i
!

I

i1
!
:
■

il

!
=



OOST - INDISCHE ZAKEN, ~VAÏl DEI 31,l0ft_ AUGUSTUS 1803. 127

dezen van zoo veel nut-köndezijn, twee Hunner 1 hadden zeer verschil
lende begrippen over deze zaken, in Publieke Geschriften, verdedigd; 

-beiden.hebben, op ons verzoek, derzelver denkbeelden daar over, bij 
-ampele Memoriën, onder de Bijlagen van het gehouden Yerbaal onzer 
deliberatiën te vinden, nader ontwikkeld, èn, op deze wijze, mitsgaders 

• door de Lecture van andere belangrijke; gedrukte en ongedrukte Stuk
ken, ter matérie dienende, in slaat gesteld, om daar over met volkomen 
kennis van zaken te kunnen oordeelen, hebben ook alle de overige Le
den liunüe uitgewerkte Advisen daar over Schriftelijk uitgebragt, alvo
rens wij tot de deliberatiën ovèreene zaak, indeszelfs aart en gevolgen, 
van zulk een groot belang voor het lieve Vaderland, zijn toegetreeden.

In het algemeen nemen wij de vrijheid, ons aan den inhoud der 
vóoi’sz. Memoriën en Advisen, voor zoo verre dezelve genoegzaam alle 

•in de Iloofdzaak overeenstemmen, te gedragen, ten eindeniet te verval
len in verveelende herhalingen; en verzoeken wijders, te mogen volstaan 
met, in het kort, te recnpituleeren de argumenten, welke op zeer verre 
de meeste Leden der Commissie, bij de discussiën dezer gewigtige ma
terie, cenen diepen iridruk hebben gemaakt; discussiën, welke verschel
de Conciliatoirc voorstellen hebben ten: gevolge gehad, met dat effect, 

•dat-wij eindelijk het genoegen hadden, onze opinie daaromtrent met vol- 
'komen eenparigheid' gevestigd te ■ zien.

Het is ons dan voorgekomen, buiten tegenspraak,- en algemeen-erkend 
de- zijn, dat, volgens- inrichtingen, waarvan-het'geheugen zich onder de 
Javanen zei ven verliest, de wijze'van bestaan vén dat Volk rust op'be
ginzelen, welke met ecrie Vrije en geheel onbepaalde beschikking over 
den Grond en-alle deszeifs Yoordbrengzelen onbestaanbaar zijn.

Geen-Eigendom van-Grond is Onder hun bekend. 'Den Vorst of He*

i
!

1 De heeren Dirkvan'Hogendörp en BIr. SebAstiaan Cornebis Néder- 
burgii. De eerste, voormalig gezaghebber over Java's Oosthoek, had, in 
1799, uitgegeven een werk, getiteld: «■JBèrigt van'dèn tegèmobordigen toe- 
«‘slandderBataafsche bezittingen in O. I, èn dcn hdndel op 'dezelve» waar
in hij zakelijk voorstelde, den onder de Inlanders bestaande» regeringsvorm, 
in de landen op Juva> onder onze beheering staande, te vernietigen en door 
'eén ander stelsel te vervangen, waarvan de gróndbeginselen'zouden moeten 
zfln: eigendom 'van- land, vrijhefd' van persoon, ' vrijheid van ‘handel, df- 
sehtiffmg van alle heerendiensten en personeele verpligliugen en uitoefe
ning van goed, onzijdig, en (voor zoo veel geschieden kan) kosteloos regt.

laatstgenoemde, 'Mr.'Néderbürgu, Voorheen Commissaris-Generaal over 
geheel ‘Ned.'Indië, daarentegen1 had, -in eene verhandeling óvér de vragèn, 
of ‘het nuttig en noodzakelijk zotide zijn, de O. I. bezittingen, of sómmige 
derzelve, op den voet der W. I. te brengen, en of en in hoe ver het voor- 
'déeligèr zoude wezen, den handcl op die bezittingen door eène uitsluiten
de' (jomp.1 te’‘drijven, :dttn,:wel,vdor'allén open te'stéllen, ehz4, ‘welke verlntn- 
delhig in 3802 in ">sHage hët licht zag, een geheel ander gevoelen voorge
staan , in de hoofdtrekken overeenstemmende met de beschouwingen, out- 
‘"'ikkeld 'in liet ón'dcrwerpélijk'Rapport dérStaats-Coiumissie.

■
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gent van elk District komt de beschikking daar over toe. De Rijst -cul- 
;turc, waar door niet alleen eene Bevolking van iussclien de drie en vier 
Hillioenen Mensclien op het Eiland zelve moeten worden gespijst, maar 
welke ook tot voedzel strekt tot eenen winstgevenden llandel met andere 
Oostersche Volken, is ’er.de voornaamste Tak van Landbouw, en de 
eenige, waar aan de Javaan zich met genoegen overgeeft; dierbalven 
maken de daar toe geschikte terreinen het kostbaarst gedeelte van het 
Land, en den wezenlijken Rijkdom uit van de Vorsten en Regenten. 

-Dezen geven dezelve, onder zekere voorvvaarden, in gebruik uit, en doen 
dezelve inzonderheid dienen tot een middel, om alle diensten, welke 
personeel aan hun, ten behoeve van de Maatschappij, of ten algemeenen 
nutte des Lands beweezen worden, te beloonen, en om hunne talrijke 
Naastbestaanden, en eene niet min talrijke Geestelijkheid, te doen be
staan. Een gedeelte van het jaarlijkscli Gewas moet door den Cultivateur 
worden opgebragt, om, daar uit, de Contingenten, en de behoefte voor 
den Vorst of Regent te kunnen vinden. Deze heerschen voords over de 
Ingezetenen met een onbepaald gezag, het welk echter ongevoelig be
perkt wordt door Js Lands gebruiken, door het belang, dat de te zeer 
gedrukte Ingezetenen niet naar bijgelegen Regentschappen verhuizen, 
en door een Toevoorzicht van wegens het Europeesch Bestuur, in welks 
naam die Inlandsche Roofden het bewind over de hun toebetrouwde 
Districten uitoeflenen.

Het spreekt dierhalven van zelven, dat, om, onder de Javanen, eene vrije 
Gulture van den Grond, en onbepaalde beschikking over deszeifs Voord- 
brengzelen, te cffccluéeren, de thans plaats hebbende inrichtingen door 
geheel tegenovergestelde zouden moeten worden vervangen, welke ge
bouwd zouden moeten zijn op de beginzelen van Eigendom van Grond, 
cn, van ten minsten die Personehjke Vrijheid, welke aan ieder Ingeze
ten het vermogen geeft, om, over zijnen tijd, zijnen arbeid, en de 
vruchten van dien, naar goedvinden te kunnen beschikken.

Dat deze beginzelen op zich zelven waar, en geschikt zijn tot be- 
voordering van het geluk en de welvaart van elk Volk, het welk 
dezelve tot de grondslagen van deszelfs bestaan heeft aangenomen, 
zal niemand ontkennen; maar kunnen dezelve overal, en bij Vol
ken, welker bestaan, zedert Eeuwen herwaards, op een anderen leest 
geschoeid is, met vrucht en voordeel worden ingevoerd? zoude zulks 
zelfs in alle Gewesten van Europa kunnen geschieden, en, is ’er in 
het bijzonder eene voordeelige uitwerking van te verwachten in den 
gegeven toestand der Javaanscbe Maatscbappije? De ondervinding kan 
ons bier niet ter leidsvrouw dienen. — Onderstellingen, alleen , kun
nen ons de gevolgen daar van afmalen, welke een iegelijk, naar zijne 
wijze van zien, de waarschijnelijksle voorkomen; doch, aan wien,
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1
dan alleen aan het Opperwezen , komt. het toe, zich. dè. toekomende 
Gebeurdenissen, als in een spiegel; voortestellen? ' • r , ncK

1 AHe Staatkundige-quaestiën zijn onëindig»ingewikkeld , en vatbaar, 
om: uit menigvuldige verschillende-oogpunclen te worden beschouwd, 
en zelden ziet men nieuwe inrichtingen- van groot belang daarstellen, 
waar uit niet gevolgen voordspruiten, welken, door de Instellers, niet 
voorzien waren, ja- zomtijds strijdig zijn met hunne eerste bedoelin
gen ; —maar hoe veel -meer moet deze waarheid kletnmen / wanneer 
in overweging komt, om de algemeene betrekkingen der verschillende 
standen een'er Maatschappije,-gelijk-alhier het geval is/ geheel te ver
anderen/—^ om nieuwigheden intevoeren, welke uit algemeene stellingen, 
■uit een zoogenaamd algemeen sijsthema , worden afgeleid, — en dat 
bij een Volk, liet welk -alleen aan ons onderworpen blijft uit hebbe
lijkheid, en waar over wij, op den afstand van eenige duizenden mij

len-, eene heerschappije voeren, die geen anderen grond heeft, dan de- 
opinie van onze superioriteit / en de ondervinding eener zagte en in
schikkelijke Régecring? - -!> y.d

Gezonde Staatkunde raadt hier dierhalven de uiterste omzichtigheid 
•aan; het is niet genoeg, dat men waane de kans voor zich te hébben>, 
dat de zaak wel zal uitvallen; wanneer men zelfs daaromtrent die ze
delijke gerustheid Icondo hebben, waar voor de zaak uit haren aart, 
hij mogelijkheid, - vatbaar kan wezen, dan nog-zoude het de ernstigste 
overweging waardig zijn, of het geraden ware, het vermogen en de 
finantiën van den Staat aan onvoorziene gevolgen blootlestellen.

Deze gerustheid', nu, moeten wij rondborstig erkennen, ons zei ven 
niet te hebben kunnen verschaffen; in tegendeel moet alleen de bloo- 
te beschouwing van Menschen en zaken , naar ons inzien, eene ge
gronde beduchtheid doen ontstaan, dat zulke wezenlijke en groote 
veranderingen, als zijn de invoering van het sijsthema van Eigendom 
van Grond voor den Gemeenen; Man, in een Land, daar de Vorst tot 
nog toe privati vel ijk daar over heeft beschikt; en de ontheffing van 
alle Ueeren-dienstert van eenige Millioenen onbeschaafde Menschen/- gè- 
vroon liet praestceren dezer diensten te beschouwen als de vervulling 
hunner voornaamstepligten jegens den Opper-Heer, welken zij, met 
eenen kinderlijken eerbied, gewoon zijn in alles te gehoorzamen, — dat 
zulke veranderingen , zeggen wij, niet- zouden kunnen missen gevolgen 
tc hebben, nadeelig voor het lot van Java, en ten hoogsten schade
lijk voor de belangen'van den Staat; -u - ^

Welke schokken moét het bij-Zulk een Volk niet veroorzaken, wan
neer deszclfs Zéden en Gewoonten worden omvergeworpen, de Hoof
den en Priesitereh, wélken met hürine Familiën en Aanhang een zeer 
groot gedeélté uitmaken van de geheele Bevolking, beroofd van dat
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ge ene, Wa&rïn zij hunne eferè, aanZien en rijkdom stélden, -en de Gre^ 
meene Man, van die banden Tan ondergeschiktheid, waar aan hij gé* 
woon was, lok gèüiaakt* en in hét bezit gesteld van voorrechten, trei
len hij niét zbude weten ie waardeeren noch te gébruiken, ja zeer 
moge lijk, in zijnen nog onbeschaafdcn staat, en met zijnen nog zeer 
bekrompéne denkbeelden, niét cens verkiezen zoude boven zijne tegen
woordige wijze van bestaan? Wij voor ons zijn Overtuigd, dat eene 
•diergelijke verandering niet zoude-kunnen worden daargesteld, zonder 
:eene algemeene gisting in de gemoederen te verwekken, welke spoedig 
tot die Torsten op Java zoude overslaan, welkers Rijken wel niet on- 
fmiddélijk onder deze hervorming zouden zijn begrepen, doch in’ d« 
uitwerkzelen én gevolgen-daar van, zekerlijk >'zouden deelen. Ulitlde- 
■leü van geweld Izouden alléén in slaat zijn, om den algeüieenen tegen- 
-stand te over winnen j en wij zöuderi voelêêr aanraden om Java voor 
«ltyd va'arwèl te zeggen, -dan aanleiding geven, dat de Oorlogs-vaan 
«pgestoken moest worden óp dit Eiland , hét welk alleen, door eene 
ongestoorde voordduuring der inwendige rust, voör dit Gemccnebest 
Yootdeélig kan zijn, -en alwaar dezelve, ééns zoodanig verbroken zijn
de», 'door hét geheel overgebleven vermogen van Js Lands Ingezetenen, 

-niét Zoude kunnen Worden hersteld. ■> ■ ■■■ 1 • * :
Bezien wij de zaak Van een anderen karft, en in betrekking tot 'het 

'Commercieel belang van de Republiek * vinden wij dezelfde onzeker
heid, dezelfde ge vttaren. De'natuurlijke afkeér van arbeid, aan alle 
Tolken tufcsehen dó Keerkringen eigen > en inzonderheid ook bij de 
JavUnen, door veele kundige (Mannén, in een hoogen graad, opgemerkt, 
-liet gevaar tan Opkoöpingen en-nieuwe -Monopoliën, wolkeden gemee- 
nen Javaan zoo zeer, ja misschien-meer zouden drukken, dan de te
genwoordige VérpligWe Leverantie, de enorme Onkosten der Bezoldigin
gen van zoo een gfroót aantal Xnlandsche Hoofden -en Priesters, welke 
hg de tegenwooridige -inrichtingen hun beslaan vinden, en, voor het.,ge
mis daar Van -zotulea moeten Worden schadeloos gesteld, het ontwijHel- 
baar gémis Van 'voofdceien, en de aanmerkelijke vermeerdering van 
uitgaven* wóar aan men , althans in de eerste j aren, zoude zijn bloot 
gesteld,, en de onmogelijkheid, welke wij vóór ons stellen, dat dit 
gemis, en die uitgaven, door het invoeren van-Belastingen, van wal 
nart ook, zouden -kunnön Worden vergoed of gevonden* dit alles .schijnt 
verwaarlozing van den Landbouw-, en éen Oneindig omslachtig en kost
baar Bestuur te voorspellen. — Verre diorhalven, dat wij gcnocgzaïnen 
grond zonden vinden, om te denken , dat die »Staat„ welke in de daad 
niet anders -is dan de massa van alle Ingezetenen dezer Republiek, 
hij zoodanige verandering-, rzoude blijven genieten die voordeeleo 

- wan-het -Eiland Java, welke de tegenwoordige inrichtingen hem vecze-
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keren, en. onvermijdelijk noodig zijn om do Kasten van Onderhoud 
deze en andere der Asiatische Bezittingen ta bestrijden, zouden 

wij integendeel moeten verwachten, dat, althans geduurendo de eerste 
jaren, geduurige aanzienlijke onderstanden uit Nationale. Gas zonden 
noodig zijn, om liet deficit te suppleeren, en dat de massa derProduc* 
ten, welke Java alsdan zoude voordbrengen, die, welke volgens de te
genwoordige inrichtingen kan worden verkregen, niet zoude evenaren.

-j, Deze redenen en gronden, welke Gijlieden, bij de voorsz. Dlemoriën 
en Advisen, breedvoeriger ontwikkeld zult vinden, hebben ons, n^ langr 
duurige en moeijelyke overwegingen, eindelijk, in onze Zitting van 
den 24 Januarij, tot een vast beginzel doen aannemen, met het welk 
alle de Leden der Commissie zich hebben verëenigd: dat, als gronden 
van de verbeteringen, waar voor het inwendig Bestuur van het Eiland Java 
vatbaar kan worden geoordeeld, niet in aanmerking kunnen komen de 
beginzelen van Eigendom van Grond onder dc gemeene Javanen, en 
de afschaffing van alle Hcercn-diehsten; ** de Contingenten en. ver? 
pliglte Leverantiën moeten dierhalven ook, althans, voor eerst, on
der zoodanige verbeteringen, waar voor deze zaak vatbaar is, golijk wij bij 
vervolg, over het Bestuur der Indische Bezittingen handelende, nader zul- 
len openlcggen, blijven subsisteoren, en ontvangen worden doorden Staat, 
als getreeden in de Rechten der voormalige Oost-Indischo Compagnie.

' Intusschen is alles, wat wij tot dus verre gezegd hebben, alleen 
betrekkelijk tot den tegenwoordigen loestand der Javaansche Haat? 
aehappije. De taak, ons opgelegd, is, te onderzoeken, wat Jer in 
den stand van zaken, welke dadelijk plaats heeft, behoort gedaan > 
te worden, geenzints in wijsgeerige bepalingen uitteweiden over een 
mogelijken toekomenden stand van zaken, welke zal kunnen toela* 
ten, om zoo wel omtrent het inwendig Bestuur van het Eiland Java, 
als omtrent den Handel in deszei & rijke voordbrengzelen, ruimers 
denkbeelden aantenemen; dit hangt af van ontwikkelingen van <Jen 
Politieken en Commerciöelen toestand van Europa, welke de tijd 
kan daarstellen, doch voor als nog in de duisternis van het toeko
mende bedolven liggen j dit hangt vooral af van de voordgangen, 
welken de Javaan, misschien, door eenen ommegang van ruim twee
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Eeuwen met Europezen, eenige weinige etappen voorwaard» gegaan 
in het etuk der beschaving, , daar in door eenë goede en wijze Re- 
geering geholpen, verder maken kan.-—Doch doze overgang kan niet 
dan langzaam, en als ongevoelig, plaats hebben.—De overgang van hei 
Leenrecht in Europa tot den tegenwoordigen staat van privatiyen Ei?

nergens het gevolg van óenen Hamerslag, maar heigendom,
werk van Eeuwen. Bij eene Ooateraeha Natie, welke da beginzelen 
*s® Despotismua, al* met de melk, heeft ing^zogen, kan dit althans

was
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‘niet’ schielijker verwacht wordend- Men heeft wel in onze dagen de 
Lijfeigenschap in i zommige Gewesten zien ophefFen,* doch dit is, of 
door de overmagt der Vorsten doorgezet * tegen welker talrijke Krijgs
benden de reeds voor lang verzwakte Adel, en groole Landeigenaren, 
zich niet meer vermogten te verzetten, of het is met toestemming 
van dezen, op eene langzame, geregelde , • en vooral op zulk cene 
wijze geschied, dat het belang der Landeigenaren gespaard bleef. ,j 

De flikkerende verlooning van de onmeetelijke Schatten, welken 
het Hindostansche Rijk, jaar op jaar, stort-in de’Geldkist van des- 
zelfs tegenwoordige Overhecrschers, schoon zij ’er zedert nog geene 
veertig jaren de Opperhecrschappije bezitten*-' vergeleken tegen de 
voordeeleii,' welke het Eiland Java ons aaiibrengt, op hetwelk wij 
reeds zedert twee Eeuwen gezeten, en welke hij die Schatten niet 
te noemen zijn, heeft wel zommigen-in den waan gebragt, dat deze 
verschillende nitslag aan een onderscheid tusschen de inrichtingen 
der Engelschen, en die beginzelen, welken wij hebben aangekleefd, 
moest worden' toegeschreven, doch, wanneer wij zulks nauwkeurig 
hebben onderZogt, 'is ons overtuigend gebleken, dat deze opinie 
alleen haren grondslag vindt in eénej niet onnaluurlijke, doch, in 
het onderzoek der oorzaken van den voorspoed der Volken, zeer ge
vaarlijke, en bedrieglijke neiging-, om de- zaken naar de de uitkom
sten te .willen heöordeelen, en daar altijd de/bcsle Staats- en Regee- 
rings-kunde te willen zoeken, waai; de grootste Rijkdom de meeste 
welvaart schijnt' aantekondigen. Het 'geluk der Ingezetenen is, in- 
vrijè en onaf hangel ijkè Staten, doorgaans ..in de hand van hun, wel
ken de- teugels der Regeering, bestuurenp doch .de overvloed van rijke 
voordbrengzelen, van Goud en Zilver, ' is aan Plaatselijke en andere 
omstandigheden- verbonden, ' welke groötendeels buiten hun bereik 
zijn, en, de instellingen, door onze Voor-ouderen, op Java gemaakt 
of gevonden, en door hunne Nakomelingen opgevolgd, te verachtend
en te VeröÖrdeelen, om dat dit Eiland minder Territoriale inkomsten 
geeft dan Bengalen, zoude even zoo ongerijmd zijn, als' aan die 
brave Natie, welke vóór vijf - Eeuwen’, -door deugd cn dapperheid 
te Grutli de grondslagen lag van haar Staatkundig bestaan, te ver
wijten, dat zij, na een zoo lang tijdsverloop,, het honderdste gedeelte 
niet heeft weten bijëen te zamelen van het vermogen, het welk 
Groot-Brittanniën, in een
kunde-der Geschiedenis, eene gegronde -kennis.:van- 
der Volken,- van den Grond, welken zij .'bèwoohcn, 
kundige en andere betrekkingen,/ ep vooral den bedaarde geest, wel
ke, aan geene drift' noch vooringenomenheid: plaats gevende, / alleen 
de waarheid) zoekt, zijn de nóodzakelijke verëischten, om, in een
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onderzoek van dien aart,' grove misslagen te vermijden.- Men dient 
dus, ter opsporing van de. ware en eigenlijke oorzaken der verschil
lende Uitkomsten in Bengalen en op iJava, de gesteldheid en lotge
vallen der beide Landen , voor zoo verre dezelven door de Geschiedenis

!

tot ons zijn overgebragt, nauwkeurig te onderzoeken, en met elkan- 
dercn te vergelijken; ■ en dan vinden wij, dat, reeds van de vroegste 
tijden, die rijke Wingewesten, welke dobr den Indus en Gangei 

' worden besproeid, de Wieg en Bakermat zijn geweest van de Kunsten 
en Wetenschappen, dat de Volken van het Westen.'er de kundig* 
heden kwamen opzoeken, die hun ontbraken, met die kostbare 
voordbrengzelen van Nijverheid, en eenen vruchtbaren'Grond, welke 
de aanhoudende oorzaken zijn geweest van den Rijkdom en de ram* 

die schoone Landstreken. Geen Oord der Waereld is meer

[
-

-
pen van
beroemd door groote Omwentelingen. Beurt om beurt hebben des* 
zelfs ■ Bewooneren, door eene lange beschaving, > door deii invloed 
zelfs van het Godsdienstig beginzel (der Zielsverhuizing)• het welk 
zij aankleeven, te week geworden, om ’er zich tegen te verzetten, 
moeten bukken voor de overheersching der ftlogolien, der Jllahomedai 
nen, der Christenen; doch deze lange reeks van Geweldenaren heeft 
zich alles veroorloofd, behalven inbreuken op de Zeden des Volks; 
welke, zoo wel den Landbouw, als Handwerken-, ui ter ma ten begnni
stigden,. en uit dien hoofde bleven deze, door de Natuur, :,zoo be* 
gunsligde Landstreken altijd eene onuilputtelijke bron van Rijkdommen 
voor de lijdelijke Beheerschers,' die, met rtede, eene Belasting op‘ de 
Voordbrengzelen van den Grond, de voordeeligste oordeelden; om de 
Inkomsten van zulk een Land in de ruimste mate te genieten,- gelijk
zij tevens het meest overeenkwam met de aldaar, zedert onheuglijke 
tijden, aangenomen beginzelen, volgens welke de Eigendom van den'- 
Grond aan den Vorst-loekwam,- en de Ingezetenen het gebruik 'daar 
van, alleen bij wijze van Pacht, konden genieten. -In' dien, zelfden 
staat verkregen de Engelschen Hindostan,-— een Land, -alwaar zich' 
het Goud en Zilver van alle Volken der Waereld zedert EeuWen-lang- 
hadt opeengestapeld, vermogend door den Koophandel, door - den 
Landbouw, door deszeifs rijke Manufactuuren, en door eene Bevol- 

vijfëntwintig Millioenen gelukkige Menschen.
Het viel voorwaar niet mocijelijkj om, uit zulk! een Land, groote’ 

Territoriale Inkomsten te trekken. Hier toe hadden de Engelschen 
zich slechts in de plaats te stellen>van vorige Overheerschcrs. . ,Toen: 
hunne Compagnie zich > in het jaar> X765^ onder , den bedrieglijken' 
Titul van Dewan, de ^Opperheerschappij, van.;-(Bengalen / aannratigde/ 
wierden de Inkomsten dér, verschillende Landschappen, dadelijk’ èceès>
begroot

king jOCt.lï O.Uvan
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dan iAOu Millioenen-'Hollanidsche Guldens, : en memop meer;

!



J34 CONSIDERATIE» EN 1DV1JS VAN DE COMMISSIE TOT DB

treft het gevoelen aan van Deskundigen, weinige jaren later, dat de* 
zelve, zonder de Ingezetenen te drukken, op zes Milliaenen Ponden 
Sterling» te brengen waren, niet door eene omkeering der beginzelen 
van Regeerrag, of bet invoeren van bet sijsthema van eigendom van 
Grond, maar door het afschaffen van plaatshebbende onderdrukkin- 

en Monopoliën, welken, te voren aldaar onbekend, door degen,
Bedienden der Engelsche Compagnie waren ingevoerd. De Engelschen 
bleven dus de instellingen aankleven, welke zij vonden, en het éenig
■onderscheid tosschen hun, en vorige Overheerschers, was, dat de 
Earopesche driften en Gouddorst, in weerwil der voorschriften der 
Menschelijkheid, en van eene gezonde Staatkunde, nieuwe onheilen 
over deze Gewesten bragten,. en de bronnen zelfs, waar uit die voor- 
-deelen gestadig moesten vloeijen, aantastten. Het is indedaad door 
onwraakbare Getuigenissen beweezen, dat de onderdrukkingen en ge
weldenarijen van de Engelsche Bedienden, na dat deze Natie een 
nieuw Rijk aan de Boorden van den Ganges gevestigd heeft, alle» 
te boyen gaan, wat de Geschiedenis van beschaafde Volken, zedert 
de verovering der nieuwe Waereld, van dit zoort van zaken oplevert. 
De Vorsten des Lands waren, door hun, van hunne Inkomsten be
roofd, welken de Engelsche Compagnie zich zelve hadt toegeëigend, 
hen verpligtende, om te moeten bestaan van zekere toelagen in 
Geld, die niet zelden willekeurig wierden verminderd. Dit hadt, 
aan den eenen kant, onnoemelijke kwellingen en onderdrukkingen 
van den Inlander ten gevolge, door. die geenen, welke nu,- van 
hunnentwegen, tot de perceptie van ’s Lands Inkomsten waren aan
gesteld, en, aan den anderen kant, eenen afkoer der diep vernederde 
Vorsten voor hunne Overheerschers, zoo dat alle dio Millioenen Inkom
sten verzwolgen wierden in de onkosten van eenen onëindigën Omslag, 
en kostbaren Militairen Staat, om alle die Vorsten ch Volken in 

-bedwang te houden, ongerekend de bescherming van de Kroon van 
Groot-Brittanniën, welke de Engelsche Compagnie in eene zoo rui
me mate genoot voor hare Zeevaart. Niet minder waren hunne on
derdrukkingen in het Stuk van den Handel. De Inlander wierdt 
uitgezogen door een gevestigd Monopolie, in eenigen zijner voornaam
ste behoeften, gedwongen, den arbeid zijner handen, aan de En*, 
gelsehe Factoors, tegen eigendunkelijk bepaalde Prijzen, te leveren, 
ja, dikwijls roet geweld tot den arbeid verpligt, uit zijne woonplaat- 
zen gerukt, en in de werkplaalzen der Engelscben overgebragt Ook 
waren de gevolgen van zoo veel geweld en onderdrukking schrikba
rend, veele verlieten bet Land, honger en elende dwongen anderen 
om hunne eigene Kinderen te verkoopen, het Goud en Zilver ver
dween, de Koophandel kwijnde, en alömme deeden ach voorteek©-
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n€ü op van algemeen verval en ontbinding. 'In dien wanhoopigeö' 
toestand wierdt Lord Cornioallis naar Indièn gezonden, die genood* 
zaait was, om, aan den Inlander, eene meerdere maat van Vrij
heid en Eigendom te vergunnen, dan hij immer genoten, of be
vorens noodig hadt gehad, ten einde hem tegen onderdrukking «n 
geweld te beschermen, en de gevreesde onheilen voortekomen, -ti 
een middel, waar omtrent de tijd nog zal moeten beslissen,-of het, 
zoo men in dien bedorven staat van zaken keuze gehad heeft-, wèï 
gekozen is, — doch zonder vrees voor groote onheilen te beproeven,’ 
bij eene beschaafde, zagte, en vreedzame Natie. Doch is dit alle» 
Ie vergelijken met de gesteldheid van het Eiland Java? onze 
eerstè Bezitting op hetzelve (het Koningrijk Jaccatra) was een arm 
en ontvolkt Land, daar zelfs de eerste behoefte, de Rijst,-van .eb 
der8 moest worden aangebragt; wij waren er omringd door woeste 
en geheel onbeschaafde Natiën, wier aanwezen nog nauwlijks ge
gist wierdt, toen Hindoslan, reeds Eeuwen lang, als het beschaafd
ste en vermogendste Land van den Aardbodem bekend was geweest, 
bij welken, gedeeltelijk de ondervinding, en overigens de faam dor 
door de Portugezen gepleegde wreedheden, eenen zeer onvoordeeligen 
mdrak omtrent de Europeêrs hadt achtergelaten, en die nog nimmer, 
voor zoo veel bekend was, zich onder een vreemd Juk hadden ge
kromd. De na-ijver van onze natuurlijke Mededingcren van de vroeg
ste tijden af in Indiën, de Engelsclien , «paarde niets, om den In
lander tegen ons optezetten, en wij wiorden wel baast in langdon- 
rige en kostbare Oorlogen met de Vorsten des bands ingewikkeld. 
Geene ondersteuning hoegenaamd kunnende genieten van den inog 
waggelenden Slaat, en zonder oen/ge Territoriale Inkomsten uit de, 
door hen, geconquesteerdo Landen, waren dapperheid, goed beleid; 
mannelijke standvastigheid, en een verstandig en spaarzaam gebruik 
Her voordcelen van. den pas ontloken Handel, de eenige Ressonrcesj 
welke de Grondlcggeren van Nederlands vermogen in Asic bezaten,, 
om de Oorlogen op Java te voeren, de Portugezen in de overige 
gedeelten
gen tegen den gemeenen Vijand te beschermen. Gematigdheid in 
voorspoed, goede trouw, ontzag voor de Rechten van anderen, en 
inschikkelijkheid voor ’s Lands Wetten en Zeden, deeden allengs- 
kens den opgevatten afkeer van den Inlander, voor zagtere en bib 
lijkere gevoelens plaats maken. Het leedt echter bijna eene Eeuw, 
alvorens Jaccatra van de geduurige .aanvallen en verwoestingen van 
den Vijand bevrijd bleef, en niet, vóór het jaar 1677., verkreeg de 
Zeet van de Nederlanderen, door een voordeelrg' Verbond met ’ dea 
Vorst van de Mattarm, eene meerdere vastigheid. Eerst in 1743,
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verkreeg' de. Oost-Indische Compagnie, door de acquisitie van den 
Oosthoek van Java , en de Districten van Sourabaja, . Japara, en Rem
bang, eenen beslissenden invloed op het Oostelijk en voornaamste 
gedeelte van het Eiland, en eerst na het eindigen van den Javaan- 
schen Oorlog, en de splitzing van het Rijk van de Mallarm, in. 
het jaar 1755, ion 2ij ’er haar gezag volkomen gevestigd rekenen 1 ; 
aldus: verpligt geweest, om, zonder eenige ondersteuning van den 
Staat, zonder eenige Ressources van haren Schatkist te vinden bij 
de-Volken, welken zij zich onderwierp, alleen door hare eigene 
middelen, zich te .vestigen . en staande te houden, hadt zij ander
halve Eeuw werk, om liet op Java. zoo verre te brengen, als de 
Engelschenliet in eenige weinige gelukkige Veldtochten gebragt hadden, in 
Bengalen. Zij verkreeg in Java een kostbaar Juweel, maar, nog 
ruw en ongeslepen, boodt hetzelve gcene van die onmiddelijke Voor- 
deelen en Schatten aan, van welken Bengalen overvloeide, en de 
Territoriale Inkomsten waren niet noemenswaardig. ;
.. Alle die kostbare Yoordbrengzelen van den Grond, met welken de 
Bataafsche Markten, in der tijd, moesten pralen, waren nog gedeel
telijk onbekend, gedeeltelijk in dén vruchtbaren schoot des Aardrijk* 
besloten.; Doch, de bloei en welvaart hebben zich ontwikkeld, naar 
mate haar vermogen is toegenomen. Batavia wierdt welhaast de ze
tel van Nederlands grootheid in die Gewesten, de Volken van het 
Oosten kwamen hun daar hunne hulde bewijzen, en ’er vestigde zich 
een uitgeslrckle Koophandel. Nanwlijks was de rust in het Jacca- 
trasche hersteld, of de Compagnie vondt zich in staal, om de Nc- 
derlandsche Markt van die kostbare producten van Java te voorzien, 
met welker Overbreng naar derwaards, zij gedeeltelijk Java eerst 
verrijkt hadt, en die zij zedert, door alle tijden hcenen, tot dat 
hare Navigatie,. door den Oorlog van het jpar 1780, gestremd wierdt, 
in die hoeveelheden heeft kunnen aanvoeren, welken de Handel 
.yerëischte. .\ i, . .. ... , : . : •

Ook dè inwendige rust des Lands heeft zich in die zelfde mate
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* » Den afstand der stranden door hunne voorvaderen aan de Maatschappij 
gedaan, getroosten de Vorsten’zich cenigzints, omdat dezelve niet is ge
weest (gelijk doorgaans op het vaste land van Jndiën) een bloot uitwerksel 
van het recht van den sterksten, maar eene niet onbillijke vergelding 
uitstekende diensten door de Maatschappij aan die vorsten bewcczen, waar
aan dezelve hun ge/teel behoud en dal hunner Stalen te danken hadden, en 
gedeeltelijk ook eene compensatie voor de aanmerkelijke onkosten door 
de Maatschappij daartoe gemaakt, welke zij zich niet in staat bevon
den op eene andere, wijze te verevenen”. Zie Nederbukuh t- a- P- 
31 en 32, en de aanteekeningen op blz. 160-170, waar deze beweringen door 
daadzaken worden gestaafd. •' 1 7 • i ’

van

J
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bevestigd, en is, zedert bijna eene halve Eeuw, voor alle inbreuken 
bewaard gebleven ; de bevolking (schoon die op dit oogénblik oog 
het zesde gedeelte niet bedraagt van die van Ilindostan) is aanhou
dend toegenomen, en de verkleefdheid yan den Inlander heeft die
per en dieper wortelen geschoten. Deze is als nog de slaat van 
dit Eiland; veel langzamer, en minder schitterende, maar vrij wat 
zékerder en bestendiger, zijn de voordeelcn, welke hetzelve, gedeel
telijk reeds geeft, en in eene groolëre mate voor het vervolg aan
biedt ; en geen wonder! zij moesten nog eerst uit den Grond, wel
ke dezelve nimmer te voren gekend hadt, worden hervoord gebragt, 
èn zij berusten op de verkleefdheid van het Javaansche Volk, dat, 
in stede van door de kracht der Bajonetten, te moeten worden in 
loom gehouden, intengedeel het Indisch Bestuur, jaren achter een 
door den Staat aan zich zelve overgelaten, nog in den jongsten Oor
log blijmoedig bijsprong, en met Goed en Bloed hielp beschermen.

Uit deze waare gesteldheid der zaken, welke te zeer door onwe- 
dersprekelijke bewijzen gestaafd is , om te kunnen worden in twijf- 
fel getrokken, en ook , voor zoo verre ons bekend is, niet langer 
wordt tegengesproken, meenen wij dierhalven blijkbaar të zijn, dat 
het niet is de voortrclFelijkheid der inrichtingen van de Engelschen 
in Bengalen, waaraan de groote Inkomsten moeten worden toegeschre
ven, welke zij uit dat Land trekken, maar dat dezelve niet anders zijn, 
dan een natuurlijk gevolg van de gesteldheid van dat Land, zedert 
Eeuwen herwaards, en van den staat van Rijkdom en Voorspoed, 
waarin hetzelve aan hun is overgegaan, en dat geheel tegenoverge
stelde omstandigheden de natuurlijke en tastbare oorzaken zijn, waar
om Java diezelfde Uitkomsten niet heeft gegeven, noch heeft kun
nen geven; zelfs de inrichtingen, door Lord Cornivallis, 16 Jaren 
geleden, gemaakt tot verbetering van de gesteldheid der zaken in 
Bengalen, ofschoon dezelve aldaar van eenen heilzamen invloed mo
gen geweest zijn, op den staat van Volk en Land, zouden daarom 
nog niet geschikt zijn, om op het Eiland Java te worden nagevolgd* 
Het geen misschien met vrucht kan geschieden bij eene beschaafde, 
zagte en vreedzame Natie, van welke Geschiedschrijvers getuigen, 
dat het weleer niet vreemd was, de Landlieden hunne Akkers 
té zien beploegen, in het gezicht der Legers, welke bezig wa
ren met het Zwaard te beslissen, wie over hun heerschen zoude, 
zoude van eene geheel andere en verkeerde uitwerking kunnen 
zijn hij den woesten Javaan, gewoon, hij de minste strubbeling, al
len arbeid te laten vaaren, en elke vermeende verongelijking met 
moord en Brand te wreeken. Waren ook niet de Bewooners van. 
Hindostan Eeuwen lang gelukkig ? zijn zij niet tot den hoogst belec-

18
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den trap van welvaart en rijkdom opgeklommen, buiten de inricblin-’ 
Lord Cormoallis? of moeten de middelen, welke deze ach.-gen van

tenswaardigc Staats- en Krijgsman zich verpligt vondt bij de hand te 
, om, in een bedorven staat van zaken, het wankelend Gebouw 

de Britsche Heerschappij aan den Ganges voor instorting, en
nemen
van
Hindostan voor een .totaal bederf, te bewaren, dezelfde zijn, als 

"die, waar door de ongekrenkte rust op Java moet worden onderhouden, 
en de steeds toenemende bloei en welvaart van dat Eiland, met de
daar van afvloeijende voordeelen voor den Staat, verder vermeer
derd? In Bengalen zijn de Vorsten des Hands van hunne gewoone 
Inkomsten beroofd, uitgeplunderd, diep vernederd, en met wrok en 
haat tegen de Engelschen vervuld; de Inkomsten worden :er door En- 
gelsche Bedienden gelieven; en, om de vexatiën en geweldenarijen 
van dezen tegen te gaan, moesten aan de Ingezetenen nieuwe Rechten 
worden loegckend,, meer bestand tegen de Europesche Willekeur en 
Goud dorst. Op Java beeft men, aan de Vorsten en Regenten, hun
ne gewoone Inkomsten, hun uiterlijk aanzien en gezag gelaten. Zij 
zijn verkleefd aan de Bataafsche JYatic, en deze verkleefdheid maakt 
eene sterkte uit op dat Eiland; waarom zal men ’er dan toevlucht 
nemen tot inrichtingen, welke met die zelfde inbreuken op bet vermo
gen en het gezag van de Aanzienlijksten des Lands zouden gepaard 
gaan, die ze in Bengalen noodzakelijk maakten? of zijn die inrich
tingen van zulk eenen spreekenden'invloed geweest, op den slaat Her 
ïinantien -van de Engelsclje Compagnie, dat men derzolver invoering 
op Java, in deze drukkende tijden, zonde behooren te waagen, tot
weder opbeurting van de Finanliën van den Staat ? Iladt dit laatste 
plaats, zoo zouden wij tefa minsten ééne drangreden hebben gevonden, 
welke het nemen dez;er Proeve zoude kunnen aanraden, doch bet te
gendeel is openbaar; .uit het Rapport van Bewiodhcbbcren, van den 
25 Maart 1802; (te vinden in the further papers respecling the 
trade bettoeen India and Europa, printed \bij order of the Court 
of Directors, for the information of the proprietors, April d802) 
blijkt, dat de Territoriale Inkomsten Yan de Engelschc Compagnie in 
Indien, welke in het Jaar 1784, cii dus vóór de zending van Lord 
Cornwallis

;!

;!
!!
1

1

naar Indiën, volgens de toen onlvangene Berichten, nog 
Surplus /overlielen van Pond. St. 1,491,546, de voordeelen 9j> 

het Monopolie van Zout en Opium daaronder gerekend, volgens He 
Rekeningen, op den 5 Mcij 1801, in bet Huis der Gemeenlen over - 
gelegd, een Jaarlijks Deficit vertoonden van Pond. St. ,417,800, 
doch hetwelk, volgens liet getuigenis van Bcwmdhebberen, werkelijk 
veel grooter was, zoo dat zich reeds voor die Compagnie een nadeelig 

sch il opdeedt v^n.apderbalf Milhoen, in hare jaarlijksche politiek*

een

ver
;

: 'oi
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Inkomsten, hetwelk zeer gemakkelijk kon klimmen tot. twee Millioe* 
nen Ponden Sterling ’s Jaarsy wanneer de achterstallige Schulden,zour 
den zijn gevestigd, en daar voor Interessen zouden moeten betaald 
worden, terwijl het Montant der Interest dragende Schulden, waaron
der de Engelsche Compagnie in Indiën zuchtte, reeds meer dan 200 
Jïïillioenen llollandsehe Guldens bedroeg. r.-b -

Van geen meerder gewigt zijn ons de Argumenten voorgekomen, 
ontleend uit den staat der West-Indische Volkplantingen, om de nut
tigheid van de invoering van den vollen eigendom van. Grond, met 
de Rechten daartoe gehoorende, voor de gemcene Javanen tc betoogem 
Alles, wat ons daar omtrent is te voren gekomen, komt hier op ncér* 
dat het op zichzclven, en in abstracto, waar is, dat een genot van 
Tollen Eigendom den Landbouw en de Nijverheid meer beyoordert, 
dan zoodanige inrichtingen, als men op Java aantreft; en dit stem
men wij nogmaals geredelijk toe, doch daaruit volgt niet, dat zulks 
met goed gevolg in reeds gevestigde Maatschappijen, die dadelijk te
genovergestelde beginzelen hebben aangenomen, en hun geheel bestaan 
daarnaar ingcricht, zoude kunnen worden ingevoerd, gelijk wij ter 
zijner plaatze hebben aangetoond. Zoude, bij voorbeeld, de Colonie 
Surinamcn, volgens dezelfde beginzelen, als thans, bestuurd worden, 
wanneer men ’cr, in stede van Slaven, ccne bevolking hadt van tus- 
sclierf 3 cn 4 Milliocnen natuurlijke Bewooneren, onder hunne eigene 
Vorsten en Hoofden verdeeld, aan geheel tegenovergestelde instellingen 
gewoon, door gewoonte, aan dezelve gehecht, en uit den aart ongeno-* 
gen tot den arbeid? en, wanneer men hun van de slaafsche banden 
van ondergeschiktheid wilde ontslaan, en Gronden in eigendom schen
ken, om die lot hun profijt to bebouwen, zoude men dan niet moeten 
verwachten? dat zij, even als de weggelopen Negers, in die zelfde 
Colonie, toen men dezen een zoortgelijk aanbod deedt, zouden ant- 1 
woorden, wij hebben de vrijheid niet verkregen om te werken. Men 
wachle zich dus, algcmcene waarheden op alle Staten en Volken toetepas- 
sen, en Jierïnneue zich, dat die zelfde Souverain, wiens wijsheid met recht 
geroemd wordt, in de daarstelling van de form van Bestuur der West- 
Indische Volkplantingen, dat der Oost-Indischo Bezittingen, op geheel 
andere gronden, liet voordduuren, gedreven door eene gelijke bedoeling 
van het Algemeen Welzijn, gelijk hij alle hernieuwingen van het Oc- 
troij der Vcreenigdc Oost-Indische Compagnie kan worden opgemerkt; 
doch, in de ontvolkte West-Indische Coloniën, kon elk Systhcma van 
Bestuur, hetwelk in de bespiegeling liet beste scheen, veilig worden 
ingevoerd, men hadt ’er vooral die geduchte hinderpaal niet te vree- 
26Q> Welke de grootste Geweldenaren, die aan hunne overheerschingen- 
eene meerdere of mindere bestendigheid hebben willen geven, pleeg-

. ïlSj'i
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den te ontzien, de Zeden des Volks,—zelfs omtrent de Hindoos, het 
zagtzinnigste Volk van den Aardbodem,-hetwelk in dat verschrikkelijk 
en ontëerend tijdstip voor het Menschelijk Geslacht, toen de Goud
dorst ’er. bij Millioenen van honger deedt omkomen, die in de stuip
trekkingen, der Wanhoop helleven lieten, op de Straten, op de We^

de Paleizen der Engelschen, nogtlians geen de minste blijkgen, voor
gaf van oproerigheid, zelfs, omtrent dit Volk, zijn de Engelschen al- 

wanncer het op deszelfs zeden aankwam, en in

■

\ tijd huiverig geweest, 
het midden der verschillende opiniën, op welke wijze de misbruiken 
in Bengalen verbeterd, en het algemeen verval gestuit diende te wor
den, hebben zoo wel de voorstanders van nieuwe inrichtingen, als

I

derzelver tegenstreevers, de bewaring van de gewoonten en instellin
gen der Hindoos, als uit éénen mond, aangeraden; Sir Eli as Impeij, 
Sir John Clavering, Mr. Lind, en wier getuigenis zeker van geen 
minder gewigt is, de Gouverneur Jlaslings, en Mr. Francis, twee on- 
yerzoenlijke Vijanden, hebben allen daaromtrent overeengestemd.

Tegen waarheden en getuigenissen van dien aart en dat gewigt. 
door de geschiedenis.van.alle lijden: bevestigd, kunnen dierhalven niet 
in aanmerking komen afgelrokkcne bespiegelingen, omtrent liet geen 
in eenen stand van zaken en Menschen, zoo als men zich die in zijne 
denkbeelden kan voorstellen,, nuttig en goed kan zijn; zelfs in liet 
stuk van Koophandel,, waar van oppervlakkig de onbestendigheid het 
kenmerk schijnt te zijn, kan men dikwijls niet ongestraft overgaan 
tot plotzelinge veranderingen van instellingen, welken, door langduu- 
righeid van tijd, wortelen geschoten, en zich vermengd hebben met 
de Staatkundige belangen en betrekking van een Land of Staat. Adam 
Smith zelve, de voortreffelijke Schrijver van liet bekende Werk, over 
den Rijkdom der Volken, die de Leer van eenen onbeperkten vrijen 
Handel heeft voorgestaan, verder dan dezelve immer zal kunnen wor
den toepasselijk gemaakt, vindt zich genoodzaakt, langzame en gedeel
telijke maatregelen aanteraden, wanneer zijne Leer op plaats hebbende 
omstandigheden zoude moeten worden .toegepast, men vindt daarvan 
een .merkwaardig bewijs in het geen hij zegt, omtrent den uitsluitenden 
Handel van Engeland, mcL zijne Amcricaansche Coloniën. Such are 
(zegt hij) the infortunate .effect», of the mcrcantile System! Thcy 
not only introducé very dangerous disorders into the state of the 
body politic, but disorders, iohielt it is often difficult to reniedy 
without occasioning, for a time at least, slill greater disorders. 
In what tnanner therefore the Colöny-trade ought gradually to be 
opened, what are the restrants which ought forst, and what are 
those which ought last, to be taken away, or in what marnier the 
natnral System of perfect Liberty and juslice ought gradually to

i
'
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bo restored, wc must leave to the wisdom of future Statesmen 
and Legislators to determine. Wsalth of Nations, £ook IVy 
Chri 7, «zoodanig zijn de ongelukkige gevolgen van het Systhema van. 
«Koophandel! Zij veroorzaken niet alleen gevaarlijke wanorden in dèn 
«Staat, maar wanorden, welken dikwijls4 moeij el ijk te verhelpen zijn, 
«zonder, len minsten voor een lijd, nog grooter wanorden te weeg te 
«brengen. Op welke wijze, dicrhalven, de Handel op deze Yolkplan- 
«tingen trapsgewijze geopend moet worden, welke de bepalingen zijn, 
«die het eerst, en welke, die het laatst weggenomen dienen te worden, 
«of op welke wijze het natuurlijk Systhema van volkomene vrijheid en 
«rechtvaardigheid trapsgewijze behoort te worden hersteld, moeten wij 
«aan de wijsheid van onze tockomene Staatsmannen, en Wetgevers, 
«ter beslissing overlaten.”

Yan een geheel anderen aart, dan de Contingenten en verpliglle 
Leverantiën , welken wij verhandeld hebben, zijn de Yerbindenissen 
der Suiker-Molcnaars op het Eiland Java, om een gedeelte van het 
jaarlijksch Product, tegen bepaalde Prijzen , te moeten leveren. De
zen staan op zich zelve, en hebben geene gemeenschap met de zeden, 
of instellingen van het Javaansche volk. Verre de meesten dier Mo
lens bevinden zich in handen der Chinezen, cenige weinige in han^ 
den van Europezen , en , op Java’s Noord-Oöst-kust, hebben dezelve 
aanleiding gegeven , tot het verhuuren van geheele Dorpen metderzel- 
ver Inwooncrcn , door de Regenten, voor zekere Sommen Gelds, het
welk eene bron is van vele misbruiken, en kwellingen voor den Inlan
der. De voormelde verpligting der Molenaars uitgezonderd, is de Han
del in dit Product geheel vrij, en van alle belemmeringen, welken het 
eigenbelang van zommige Ambtenaren daaraan pleegde toetebrengen, 
reeds zedert cenige jaren ontheven ; men kan dus zonder gevaar loege- 
ven aan het denkbeeld , om die vrijheid lot dezen geheelen lak van 
Cultuur uittestrekken, en behoeft daar omtrent alleen in hel oog te 
houden, dat de Slaat worde schadeloos gesteld , wegens het gemisvan 
die voordeelen, welken hij thans geniet, en die een gedeelte uitmaken 
van het benoodigde Fonds, om in de kosten van Bestuur en Defensie der 
Coioniën te voorzien, op dal de Ingezetenen van Java niet begunstigd 
noch bevoordeeld worden, ten kosten van de Ingezetenen der Balaafsche 
Republiek , hetwelk even zeer zoude strijden tegen de rechtvaardig
heid, en tegen deze Staat-maxime, welke wij tot een grondregel onzer 
werkzaamheden hebben aangenomen, dat (in een zin, die alle onge
rechtigheid*.uitsluit) de Coioniën bestaan voor het Moederland, en niet. 
het Moederland

Haar dan de Suikcr-Culture, in het Gouvernement van Java’s Noord 
Oost-Kust, door ons beschouwd wordt, éér na-, dan voordeelig te zijn

voor de Coioniën.
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het Land zelve , zoddên wij denken, dat'de aanleg van nieuwe i 
of de instandhouding der subsisleerende SuikcT-molens , aldaar, niet be
hoort te borden aangemoedigd, maar veeleer getracht, om met de iïooJ 
dige omzichtigheid, en zonder de regels ccner stricle rechtvaardigheid 
te kwclzen, de werkzaamheid dezer laatsten langzamerhand te docnop^ 
houden, hetwelk minder mocijelijk zal vallen, om dat de Eigenaar* 
dezer Molens, alleen bij Icmporaire vergunning, het gebruik hebben 
yati de Gronden, daartoe behoorende, èn de Opstallen van geringe 
waarde zijn. Hier van echter zoude men kunnen uilsluiten de Molens 
te Batóng en Japara, welke met groote kosten zijn opgebouwd, naar 
de wijze der Americaanschc Molens, en dus als modellen kunnen wor
den aangemerkt van betere inrichting, hetwelk het te wenschcn ware, 
dat door anderen wierden nagevolgd, mits echter die beide Molens on
derhevig blijven aan zöorfgelijke verpliglingen, als öp die omstreeks Ba
tavia zullen blijven hechten, en zich gedragen naar dc Voorschriften, 
door of van wege de Generale Commissie, tot wegneming of weering 
van de misbruiken en kwellingen van den Inlander, gegeven; terwijl 
aan' de Bataviasehe Suiker-MoJcnaars zoude kunnen worden anngeboden 
de volle en vrije dispositie over de door hun gecultiveerd wordende Sui
ker, mits als dan ook komen te cessceren die Vooruitschottcn, en onder
steuningen in Geld, welken zij lot dus verre pleegden te genieten, 
en de Slaat, wegens het gemis van het voordeel van de Suiker-leve- 
rantie, over geheel Java, wanneer dezelve op den tegemvoordigen 
voet ware blijven voordgaan, volgens eene gematigde berekening, 
worde schadeloos gesteld , liet zij door cene verhooging van het uitgaan
de Recht op de Suiker, het zij door hel heffen eener jaarlijksche Ver
ponding op de Landen der Suiker-Molcnaars, of door zoodanige andere 
middelen, als daartoe de geschiktste zouden worden bevonden.

De Oo8t-Indische Handelwaaren, welke de Slaat, daar Ie Lande ,

voor

in natura zal ontvangen, zouden dan beslaan in de fijne Specerijen, 
welken de Molucco’s opleyeren, voords Peper, Javasche Kofïij , mits- . 
gaders Javasche Suiker, zoo lang de evcngemelde schikkingen omtrent 
dit laatste Articul, met de Bataviasehe Suiker-Molcnaars, niet zullen 
zijn tot stand gebragt, en in eenige Articulcn van minder aanbelang. De 
vraag wordt nu: hoedanig daarmede verder zal moeten worden gehan
deld, om dezelve te doen strekken tot stijving 

Voor zoo verre dezelve geschikt zijn voor den Handel in Indiën, zul
len deze Producten, naar

i
i
••

de Nationale Ca*?■

i
van

ons inzien, het gevoeglijkst, en tot liet meeste 
voordeel van den Staat, in Indiën zelfs, en wel te Batavia, van zijnent-: 
wegen, kunnen worden verkogt, het zij , bij Publieke Verkoopingcn 
aan de meestbiedenden, het zij , bij aflevering tot bepaalde Prijzen, 
naar mate de omstandigheden dit zullen medebrengen.- • . /.
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* Hiertoe brengen wij eene hoeveelheid van drie Millioenen ponden Pe
per jaarlijks.

AI het'Tin, dat door den Sulthan van Palembang zal worden geleverd; 
4e fijne Specerijen uit de Molucco’s, voor zoo veel de behoefte van In- 
<fiën aangaat.

De Javasche Suiker kan beschouwd worden, gedeeltelijk tot den Han
del in Indiën, gedeeltelijk tot dien op Europa te kunnen dienen; in allen 
gevalle zoude dit Product geheel aan den Particulieren Handel kunnen 
worden overgelaten, en gevolgelijk de geheele hoeveelheid, welke de 
Staat daarvan , uit hoofde der verpligtte Leyerantiën, en zoo lang de
zelve zouden mogen blijven subsisteeren, ontvangen zal, al mede op 
Batavia publiek verkogt.

Moeijelijkcr is het ons gevallen de beste wijze te bepalen , om dat ge
deelte der voorschreve Producten, het welk tot de vervulling der Euro- 
peesche behoeften dienen moet, insgelijks tot Geld le maken, namelijk 
de fijne specerijen uit de Molucco’s, de Javasche Koffij, de Peper, 
welke de Staat ontvangen zou boven de drie Millioenen, tot den ver
koop te Batavia bestemd, mitsgaders de Caloene Garens, en Indigo, 
zoo lang dezelve nog, door Javaansche Regenten en Pachters, als Con
tingenten , zullen worden opgefcragt; de volgende Middelen deeden zich 
daartoe op :
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1°. Een jaarlijksche Verkoop van dezelven te Batavia.

2°. Een jaarlijksclie Verkoop hier te Lande van bepaalde hoeveelheden 
dezer in de Bataviasche Pakhuizen liggende Producten.

3°. Het overvoeren van dezelven, voor rekening van den Staat, naar 
licnyaards, en het houden vcrvojgens van Publieke Verkoopingen, 
daarvan, hier le Lande.

4p* Het afslaan van dezelven, voor een bepaald getal jaren, aan een 
nieuw op te richten Associatie, voor bepaalde Prijzen, en onder 
zekere, voor den Staat, meest voordeclige bepalingen.

In het algemeen scheen ons dat middel loerhet verkies! ijk stele zullen 
f*jjn, dooT Jicjt welk» wet dpn minsten ontslag, het meeste voordeel aan 
’sLands Financiën zoude woede» aangebragt, en uit dat oogpunt de zaak 
beschouwende, Jpwamhet ons Ypor, dat van de eerste, tweede, eavier
de middelen, liet meeste voordeel niet koude worden verwacht, om 

..dat u,0Qh Particulieren, noch eene Associatie, den Staat, van die 
/ProductUU kwww > noch zuilen pntlaslen, AQnder eene winst te kunnen
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de verheid der Expediticn, de grootte derberekenen, evenredig aan 
daartoe noodige Capilalen enz. j van deze drie middelen zouden wij ech
ter dat verkozen hebben , volgens welk de meergemelde Producten voor 
een bepaald getal jaren, aan eene nieuwe, daartoe opterïchten, Asso
ciatie, onder zekere bepalingen, zouden kunnen worden afgestaanj 
welk ontwerp , door c'én onzer Medeleden, opzettelijk is verhandeld, 
bij eene Memorie, welke Gijlieden zult vinden onder de Bijlagen , gè- 
lioorende tot onze Zitting van den 25 Maart 11. j doch hoe eng de voor- 
deelen, door zoodanige Associatie, daarop te genieten, ingevolge het 
gemeld Ontwerp, ook had kunnen worden beperkt, zouden dezelve ech
ter groot genoeg hebben moeten blijven , om de Ingezetenen aantemoe- 
digen, om in zoodanige Associatie deel te nemen, en wij begrepen, dat 
dezelve geheel konden genoten worden door den Staat, wanneer hij 
deze Producten, voor eigen rekening, deedt overkomen, en hier te

!
§
!

Lande publiek verkoopen.
De eenige zwarigheid, welke wij hier in vonden, was de omslag, 

welke daartoe scheen vercischt te worden, zoo als het huuren van sche
pen tot het transport der Producten, het lossen der Schepen, het ont
vangen, opslaan en bewerken der Producten, dcrzclvcr afleveringe, bij 
vérkoop, het, invorderen der Kooppenningen enz., en het gevaar van, 
althans in zominigcn van die details, niet altijd tot dcszclfs meeste pro
fijt te zullen worden bediend. — Doch.wij hebben gemeend, dat deze 
zwarigheid geheel konde worden weggenomen, wanneer de Staat dit 
alles liet verrichten in commissie, tegen betaling van zekere proCenlo’s, 
het zij bij voorkeuze door eene tot den Theehandel gcüclroijeerde Com
pagnie , waarvan wij straks nader zullen spreeken, het zij door Huizen 
van Commercie, met welke men, dienaangaande, bekwame schikkin
gen zoude kunnen maken.

:

■

!
Behalven het voordeel van ’& Lnnds Finanliên, moesten, volgens 

Lastbrief, de maatregelen, welke wij zouden voorslaan, ook be
doelen het meeste nut van den Koophandel dezer Republiek. Daarom
trent is het ons voorgekomen, om het even te zijn, door welk der 
voorsz. middelen, die Producten, welken door den Staat in Indiën zul
len worden ontvangen, waarvan wij thans handelen, zullen worden ge- 
bragt in de massa

-
onzen

.1

I
van den algemeenen Handel dezer Republiek; zij 

moeten, dit is zeker, hier*te Lande worden aangebragt, alvorens ob
jecten van vertier en ruiling voor den Handel te kunnen worden, en 

, dit kunnen zij niet beter worden, dan door middel van Publieke Ver- 
koopingen; maar of nu het transport, uit de Oost-Indiën herwaards, 
dézer Handelwaaren geschiedt voor rekening 
culieren, van eene nieuwe Compagnie, dezelfde Scheepsruimle is’er 
toe noodift, en het veroorzaakt dezelfde Werkzaamheden in de Zee-ha-

:
!
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den Staat, van Parti-van
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vens van dit Gcinecnebest; alleen met dit. gevoelig onderscheid, het 
welk de schaal ten voordeelc van ons Voorstel moet doen overslaan 
dat, volgens hetzelve, de inhuuring der daartoe benoodigde Schepen 
kan geschieden bij Publieke Aanbesteding, waardoor dus aan alle In
gezetenen gelegenheid wordt verschaft, om in de voordcelen daarvan 
te deelen, terwijl in het geval, dat zulks zoude worden overgelaten 
Particuliere ondernemingen, deze voordeelen zich zouden bepalen 
tot enkele Plaatsen, waaruit die ondernemingen zouden geschieden, 
en hoogstwaarschijnlijk maar tot enkele Huizen van Commercie in die 
Plaatsen, welke door den tijd in liet bezit van dien tak van Scheepvaart 
zouden geraken.

Daar echter de tegenwoordige toestand en betrekkingen van deze Re
publiek zoodanig zijn, dat :er omstandigheden zouden kunnen voorko
men, waarin het onmogelijk zoude zijn, de voormelde Producten, op 
de gewoone wijze, te Gelde te maken, of waarin zelfs het behoud der 
Oost-Indi8che Bezittingen zoude kunnen vorderen, voor een tijd daar
van aflegaan, meenen wij, dat daar toe, aan het toekomstig Bestuur 
over die bezittingen, altijd de noodige vrijheid zal moeten worden ge-, 
laten.
, Omtrent den Handel in Thee op het Keizerrijk van China, is het ons 
voorgekomen, vrij algemeen te worden verkend, dat dezelve, met het 
meeste voordeel, zoo wel voor den Staat, als voor die geenen, welke 
daaraan deel willen nemen, alleen kan gedreven worden door middel 
van zeer aanzienlijke Capitalen, — op uitgebreide grondbeginzelen , ge- 
duurende een aantal jaren, met standvastigheid opgevolgd, onder het 
gedurig ontvangen en gadeslaan van welgegronde narichten, — en laats
telijk, met observantie van zoodanige vaste en welgeregelde instellingen, 
als, waar door, de Ingezetenen van dat Keizerrijk de grootst mogelijke 
overtuiging en verzekering bekomen van de goede trouw en het Com
mercieel vermogen der Bataafsche Natie; — al het welk, naar ons in
zien, niet gevoeglijker kan worden ftitgewerkt, dan door middel eener 
Maatschappij, tot het inkoopen van Thee in het Rijk van China, en het 
invoeren van dezelve hier te Lande, bij Octroij geprivilegieerd. Hier 
toe echter alleen meenen wij dat dit Privilegie zich zoude moeten bepa
len ; de Deelhebberen van zoodanige Compagnie zouden zeker een even- 
Celijk recht kunnen hebben, om den geöorioofden Vaart cn Handel, 
beoosten de Kaap de Goede Hoop, door geheel Oost-Indiê'n, en van 
daar herwanrds, te mogen oeflenen, als bereids aan de overige Ingeze
tenen is, of verder zal worden toegestaan, doch zonder daaromtrent, 
in eenigerlei opzicht, hoe ook genaamd, te zijn bevoorrecht. Integen
deel zouden wij meenen, dat het groot vermogen, het welk in zoodanige 
(lompagaie kan geconcentreerd zijn, en waar van een, door goede, op
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atfthoriteit van den Souverain, vastgcslelde inrichtingen gewijzigd, re
gelmatig gebruik:, dezelve kon in staat stellen tot ondernemingen 
dien aart en uitgestrektheid, welke niet kunnen vallen onder het be
reik van Particuliere Kooplieden, of gewoone Associatien, ten aanzien 
dezer GcöctroijeercJc Compagnie., bepalingen zoude vorderen, welke om
trent

van

de overige Ingezetenen minder noodzaaklijk zijn, ten einde yoorr 
tekomen, dat dit overwegend vermogen geenc aanleiding geve tot Mono- 

den algemcencn Handel , of voor de goede In-policn, drukkende voor 
gezetenen, ofte ook wel tot andere daden, welke zoodanig Lichaam, dal 
wij volstrekt oordeelen, alleen handeldrijvend te moeten zijn, te doen 
ontaarten in cene Politieke Mogenheid, ofte met den Staat zelve in zulke 
Finantifclc of andere betrekkingen te brengen, welke, naar de tegen
woordige Politieke gesteldheid van Europa in het algemeen', cn van dit 
Gcmeenebest in het bijzonder, niet dan belemmerend en dikwijls scha
delijk zouden kunnen- zijn.

Oin deze redenen zouden wij meenen, dat aan zoodanige Compagnie 
niet zoude moeten zijn geoorloofd, te navigefiren, of handel te drijven, 
op andere Landen, dan die inAlrica, beoosten de Kaap dc Goede Hoop, 
ofte in Asia, gelegen zijn,—dat dezelve vcrpligt behoort te worden, 
om alle hare Retouren, zonder onderscheid, niet anders dan Publiek, 
te mogen verkoopen,— dat zij inzonderheid, (tijden van Oorlog met 
Europcesche Zec-Mogcnheden uitgezonderd) tweemalen in elk jaar Pu
blieke Vcrkoopingen behoort te houden van Thee, en, zoo rasch hare 
Vaart en Handel op China in volkomen werking zal kunnen zijn ger 
bragt, bij elke Verkooping, ten minsten vier milliocnen Ponden Thee., 
tot redelijke, prijzen, Ier verkoop behoort aantebieden; -— dat deze Com
pagnie geenc andere Expcditiën zal mogen doen, dan met ingehuurdc 
Schepen, en deze inhuuring zal moeten geschieden.hij Publieke Aan- 
besteeding, ten einde aan alle Ingezetenen gelegenheid te geven, om 
in de voordeelen daarvan te deelen, cn tevens het meeste prolijL der 
Deelhebberen te.betrachten, en misbruiken voortekomen; — dut dezelve 
gcene vaste Goederen,.hoegenaamd, behoort te bezitten in Europa; — 
dat dezelve nergens «enige Militaire Etablissementen, van welken aart 
ook, moge aanleggen, ofte Forlressen bouwen, ofte op ccnige wijze, 
hoegenaamd, ook in het bezit hebben, nochtc, beoosten dc Kaap de 
Goede lioop, .eenige andere Territoiren ofte Gebouwen, hoegenaamd., 
bezitten, dan alleen die in Africa of Asia, tot het opslaan, gadeslaan, 
en afleveren van Goederen, of lossen en laden van Schepen, mogten 
benoodigd zijn, cn zelfs dit nog alleen onder strenge bepalingen;—en 
dat een Commissaris, van wege Ulieden, zoude behooren te resideeren 
bij bet Collegie van Bewindhcbberen derzclvcr Compagnie, om een go- 
duur/g toezicht te houden, dat dezelve, zoo omtrent dc voorschreven

I
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als alle andere zaken, stiptelijk achtervolgc het geen ■ door Blicden, 
omtrent hare wijze van Bestaan en Bestuur, zal worden vastgcsteld.

Het Capitaal, benoodigd om zoodanig handel drijvend Lichaam in volle 
werking te brengen, schatten wij opagtlïen illillioenen Guldens, en moe
ten wijders ten sterkstcn aanraden, het nemen van de meest geschikte 
voorzorgen, dat de Aandeelen daarin y zoo veel mogclijk, onder de In
gezetenen, in alle Oorden dezer Republiek, werden verspreid, en het 
Bestuur zelve der Compagnie, op eenen ccnvoudigcn, min kostbaren 
voet, zoodanig ingericht, dat aan Deelhebberen eene behoorlijke inzage, 
en Yolkomene gerustheid werde bezorgd, dat hunne belangen getrou*- 
w.eKjk, tot hun meeste profijt, zullen worden waargenomen, en dat 
hun een gepaste weg werde aangeweezen, langs welken zij, in alle ge
vallen, zelfs, ware het nood, van Ulicder Vergadering, herstel kunnen 
bekomen van vermeende bezwaren, zonder echter aanleiding; te geven, 
dat Gijlieden te zeer, door ongegronde klaglen van onvergenoegde en 
onrustige Menschen, zoudet kunnen worden vermoeilijkt, ofte Bewind- 
hebberen bloot gesteld, om hunne verrichtingen dagelijks gegispt te 
zien door onkunde of kwaden wil, welk uilterste wij meenen, dat niet 
Blinder behoorl te worden vermijd, dan alle cigendunielijke. behande
ling van de belangen der Deelhebberen.

Daar nu de Slaat, met recht, van zoodanige Compagnie kan vorde- 
rem eene billijke vergelding voor de aan dezelve toetestaanc voorrechten, 
was bij ons in aanmerking gekomen, dat deze voorrechten, zich. (vol
gens ons Voorstel) zullende bepalen tot dien Thec-handel, mitsdien eene 
recognitie uit de voordcclcn, hierop te behalen, het in dezen geschikte 
middeL zoude zijn j doch wanneer wij dieper getreeden zijn in alle de 
bijzondbuheden van het beslaan dezer Compagnie, en vooral in die be
palingen, welke op het stuk der Uildeclingen, zouden dienen plaats te 
hebben, is bij ons de beduchtheid ontstaan, dal het misschien, hij de 
beöcflëning, inoeijclijker zoudo kunnen vallen, dan- het oppervlakkig1 
«cheen, om, de Expcdiliën tot den Thee-handeh cn die tot den overigen 

in Oosl-lmliën, en mitsdien ook dc Rekeningen van. dë 
Lasten, Balen en Schaden, op de eene en andere vallende, zoodanig 
uit elkandercn te houden, dat zulks altijd eene zuivere vertooning gaf 
Tan den waaren staat van beiden, of althans dat het bezwaarlijk zoude 
zijn, op den duur voortekomen, dat daaromtrent vermoedens, ontstom 
den, wolke dikwijls aanleiding konden geven tot moeijelijke en onaan 
genanic discussiën.

Hier kwam bij de gewigtige bedenking; dat wel zoodanige Compagnie, 
dicnzellden Handel, beoosten, de Kaap de Goede Hoop en.in Oost-In 
dien, drijvende, welke aan: alle Ingezetenen vrijstaat, in zoo verre niet 
gezegd kon worden eenig bijzonder voorrecht to genieten, doch dat

Handel op cn
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echtèr baarblijkelijk was, dat het aanzien en vermogen, het welk dezelve 
Compagnie zoude verkrijgen, door een 
verain, en door het uitsluitend voorrecht tot den Thee-handel, zeer 
veel konde toebrengen, om haar ook den verderen Handel op en in 
Oost-Indiën, met meer kracht en voordeel, te doen drijven, dan zulks.

ge woon e Associatie van Kooplieden zoude kunnen worden 
verwacht, ja zelfs dat, vermits het geheel van den Souverain afhangt om 
de voorwaarden te bepalen, op welken hij, ten nutte van het Alge- 

dienslig oordeelt, aan zommige Ingezetenen een bijzonder Handel-

bestaan, op gezag van den Sou-:

van eene
!;
!

meen,
voorrechttoetestaan, aan deze, lolden Thee-handel, bij uitsluiting, bevoor-

i; rechte Compagnie, zonder de minste onrechtvaardigheid, zoude kunnen 
worden opgelegd de verpligting, om zich van den verderen Handel op en 
in Oost-Indicn te moeten onthouden; en hét is ons dierhalven, na rijpe 
overweging, voorgekomen, verkieslijk te zijn, aan den Staal een aan
deel toetewijzen in alle Handelvoordeelen, welke, door deze Compagnie,- 
zullen worden behaald, zonder eenige uitzondering, evenredig aan het
geen dezelve, volgens de daarvan, om de drie jaren, te formeeren Ba- 
lancen, zullen bevonden worden te bedragen, en dit aandeel als dan 
iets minder te bepalen, dan met regt zoude hebben kunnen geschie
den, wanneer hetzelve ware berekend geworden, enkel op de te be
halen Winsten op dien tak van Handel, tot welke de Compagnie, bij 
uitsluiting, zal zijn geÖctroijecrd;, het welk in de uitkomst geen we
zenlijk verschil maken kan.

Op deze Grondbeginzelen, hebben wij ontworpen een Octroij voor 
eene' Astatische, en voor den Chinceschen Thee-handel geöctroi- 
jeerde Compagnie, het welk wij de eere hebben Ulieden hier nevens,
(Lit. E ) aantebieden, en waar hij wij verder in het algemeen hebben 
gemeend, te moeten in het oog houden, dat Gijlieden, de daarstelling 
van zoodanige handeldrijvend Licliaam, met ons, nuttig oordeelende, 
niet anders kunt willen, dan dat hetzelve, zoo veel mogelijk, op vaste 
en duurzame gronden werde gevestigd, en door eenen voorspoedigen 
Handel in vermogen toeneme, en meer en meer in staat gerake, om, 
door Commerciécle Ondernemingen, aan onze Mededingeren in den In- 
dischen Handel, het hoofd te bieden, en dcszelfs milden invloed over 
de algemeene welvaart van dit Gemcencbest te verspreiden. Wij hebben 
daarom de directe voordeelen, welke daar 
in de Cas van den Staat, zoodanig berekend, dat die groole doelein
den, door geene onmatige nitkeeringen, zouden kunnen worden onder- 
mijnd en omverre geworpen, en de Uildeelingen en Repartiticn, onder 
de Participanten zelven, zoodanig beperkt, dat nimmer alle de behaalde 
Winsten, daar door, kunnen worden geabsorbeerd, maar steeds een 
gedeelte daar van'werde aangelegd tot vergrooting van het Handel-fond*
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en om de Compagnie, des te beter, tegen ongunstige Gebeurdenissen 
bestand te doen zijn. Ook hebben wij alle de directe voordeelen, door 
den Staat, van het Octroij tot den Thee-handel, waarmede dit Handel- 
Etablissement zoude begunstigd worden, te genieten, onder het, aan 
denzelven, toetewijzen Aandeel in de drie jaarlijksche Repartitiën be
grepen, zonder de Compagnie met eenige afzonderlijke betalingen van 
Inkomende Rechten, Convoij-gelden, als anderzints, ten behoeve van 
het Land, te belasten, buiten die, welke zij van haren niet bevoor
rechten Handel, even als alle Ingezetenen, met welken zij, daarom
trent, gelijk moet staan, zal moeten opbrengen, om dat ons zulks het 
geschiktste en eenvoudigste voorkwam, om, ten allen tijden, preeciselijk 
te kunnen naargaan, welke directe voordeelen door ’sLands Cas, uit 

• hoofde van dit Octroij, zullen worden genoten, en het doch geen we
zenlijk onderscheid maakt, of die voordeelen onder cén of onder ver
schillend Respect in die Cas worden gestort, mits bij de begrooting van 
het voorschreve Aandeel, daar op, het noodig reguard werde geslagen,, 
gelijk wijiy bij het voorschreve Ontwerp, naar ons beste weten, hebben 
gedaan5 terwijl ook nog hier in dit voordeel gelegen is, dat de Uit-, 
keeringen, door de Compagnie, aan den Staat, alzoo alleen moetende_ 
geschieden uit behaalde Winsten, dierhalven in geen geval kunnen 
strekken, tot overmatig bezwaar of belemmering van hare Finantiën.

Aan deze Compagnie, nu, vermcenen wij, dat ook zoude behooren te 
worden opgedragen, om, onder het Oppertoezicht van den Raad der Asia- 
tische Bezittingen, in commissie , en onder het genot van zekere pro- 
Ccnlo’8, te bezorgen alles, wat betrekking heeft tot het transport uit 
Indien naar herwaards, hel opslaan, en het verkoopen van die Produc
ten, welke, door den Staat, in de Asiatische Bezittingen zullen worden 
ontvangen, als Contingenten, verpligte Levcrantiên, of uit hoofde van 
subsisleerende of nader te maken Verbindenissen, navolgens het geen 
wij, daaromtrent, ter zijner plaatse, hebben voorgedragen.

Dezelve mqet niet alleen de praesumtie voor zich hebben, van den 
Staat daar in te kunnen en te zullen bedienen met de meest mogelijke 
Kunde en Oeconomie, maar liet voordeel, hier op vallende, dat uit 
’sLands Casse vloeit, kan ook, met billijkheid, aan niemand beter 
worden toegevoegd, dan aan eene Compagnie, in welke alle Ingezete
nen kunnen deel nemen. Het zoude alleenzijn in het geval, wanneer 
klaar kwam te blijken, dat ’sLands profijt, daaromtrent, op eene an
dere wijze beter kon worden betracht, dat, naar ons inzien, daar van 
zoude behooren te worden afgegaan.

Op dezen voet, en wanneer het Ulieden behagen mogt, het Octroij 
*an deze Compagnie te verlecnen, voor den tijd van een-en-twintig ja-. 
ren, vleijen wij ons, dat dezelve tot stand zal kunnen worden ge-

;
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liragt, en, in deszelfs gevolgen, strekken tot wezenlijk nnt Van den 
Koophandel dezer Republiek, en lot merkelijk voordeel van ’s Land* 
Finantiën, zelfs zouden wij, in gewone tijden, daar aan niet twijfelen, 
echter kunnen de onzekere omstandigheden van geheel Europa, in 
welker noodlottige uitwerkzelen de Bataafsche Republiek een zoo groot 
aandeel heeft, ook hier op, van zuiken nadeeligen invloed zijn, dab 

in deze onze verwachting bedrogen vonden; doch in zulk gevalwij ons
zouden wij nimmer kunnen aanraden, om toevlucht te nemen tot heft 

•uitloven van grooterc of andere Voorrechten of voordeelen aan de Deel
hebberen; wij verklaren, derzelvcr Wettige Belangen, bij het voor- 
schreve Ontwerp, zoo zeer te hebben in het oog gehouden, als met d© 
belangen van den Staat kan worden overëengebragt, en zouden du* 
voor ons, alle verdere vergunningen van Handel of Navigatie, alle ver
der genot der te behalen Winsten, dan bij hetzelve Ontwerp slaan uit* 
gedrukt, daarmede onbestaanbaar oordeelen. Is het dicrlialven, dat 
zulks op zoortgelijken voet, als wij hebben voorgeslagen, niet mogl 
hunnen worden tot stand gebragt, zouden wij het verkieslijk) achten „ 
het denkbeeld eener Geocfroijcerde Compagnie tot den Thee-handel, tot 
gunstiger tijden, te laten vaaren, en daar van, vooreerst, het meest 
mogelijk nut voor den Staat te blijven trekken, op zoodanige wijze, al» 
bereids, zedert cenige jaren, heeft plaats gehad, of, naar mate dez 
omstandigheden, door Olieden, nader zoude kunnen worden bepaald.

V
'
j:

*
Eindelijk, zij het ons, op dit respect, vergund, Wieder aandacht te 

vestigen op de nuttigheid, welke ’or zoude kunnen gelegen zijn ia' 
evenluëele schikkingen, met de voorschrevc Compagnie, omtrent het 
gebruik van zoodanige Pakhuizen en andere Gebouwen der voormalige 
Oost-Indische Compagnie, welke voor haar Bestnuren Handel dienstig-, 
en zonder nadeel voor den Staat, zoo hier te Lande, als in Indièn, te 
ontbeeren zouden zijn.

De Handel op het Rijk van Japan is al mede, uit deszelfs aart, om 
geschikt om te worden opcngeslcld. Het is bekend, dat van alle de 
Europeeschc Natiën, alleen dc Hollandsche, in dat Rijk wordt toegela
ten, doch de Handel, welken de Oost-Indische Compagnie, uit dien 
hoofde, aldaar gedreven heeft, en die verder gedreven kan worden, 
mag dien naam nauwlijks verdienen, dezelve bestaat in eene ruiling* 
ven Koopwaarcn, welke lusschcn den Gouverneur

:;

van Nangasakké. cn 
het IIolland8ch Opperhoofd, (eikens voor het volgende jaar, word vast ge
steld: de hoeveelheid, cn zoorten der Waaren, welke zullen vermogen» 
te worden aangebragt,' om in Japansch Slaafkopcr te worden betaald, 
fforden door den Japanner voorgeschreven, en heeft, al zedert veele 
jaren, slechts ccne Scheepsruimte van 800 u 000 Lasten, en dikwijl* 
maar de helft daar van, jaarlijks kunnen, bedragen, de best mogelijkft

!
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Prijzen daar voor te bedingen, is .genoegzaam alles, waaromtrent een 
bekwaam Opperhoofd, en die, door hcusche zeden, de achting ien ge- 
jaegenhcid van den Japanner weet te winnen, zijnen ijver kan doen blij
den voor de belangen, welke hem zijn loebetrouwd. Bevorens plagt, 
door de Japanschc Commercie-bedienden en de Overheden der 
naar derwaards navigeerende Schepen, eene vrij voordeeligc particuliere 
(Handel te worden g<dreven in kleinigheden, waar door dezen en gee
nen nog een tamelijk fortuin hebben kunnen, maken; doch zulks is 
bijna geheel te niet geloopen, zedert de Japanners den invoer der voor
naamste van die Articulen, en den uitvoer van andere, welke, in rui-

■

!

:

ling aangenomen, mede nog wat voordeels gaven, op strenge straffen* 
hebben v,erhoden; alle poogingen en voorstellen van bekwame Opper
hoofden, om cene meerdere vryheid, in het stuk van den Handel, te 
bekomen, zijn, tol nog toe, vruchteloos geweest, en vermits de handel
wijze der Japanners, daaromtrent, rust op een Staatkundig Beginzel, 
waar van zij zich, hunnen-toestand met dien van andere Asiatisclie Vol
ken vergelijkende, niet hebben te beklagen, is het niet te verwachten, 
dat deze Natie, welke, onder de meest verlichte en beschaafde van dat 
Wacrclddeel, eenen voornamen Rang bekleedt, daarvan ligtelijk af 
brengen zal zijn.

De wijze, waar op de Hollanders, die de belangen van den Handel 
waarnemen, aldaar gezeten zijn, beantwoordt aan dat zelfde beginzel; 
als gebannen op een klein Eiland, is bun alle gemeenschap met het Ja
panschc Volk verboden, buiten die Onderhandelingen, den Handel be
treffende, waar van wij straks melding maakten, en zij zijn verder verpligt, 
zich sliptelijk, naar alle die bepalingen en instellingen, te gedragen, welke 
hun, naar ’s Lands wijze, ten regel zijn voorgeschreven, de minste af
wijkingen daar van zouden niet kunnen missen, voor hun, zoo wel als voor 
de Manschappen der ter Handel komende Schepen, de nadeeligstc gevol
gen te hebben.

Hel zal dierhalvcn, gelijk wij vertrouwen, geen verder betoog noodig 
hebben, dat het ongeraden, ja onmogelijk zoude zijn, den Handel op 
Japan open te stellen. Alle Betrekkingen met dat Rijk, met de Voor
lieden, welke daar van worden genoten, te laten vaaren, begrijpen wij, . 
roede niet ovcreentekoincn met de belangen van den Staat, en zulks te 
roinder, daar bet Japanschc Staafkoper altijd tot voedsel zal kunnen 

de particulieren Handel van onze Oostcrschc Bezittingen 
ap dc West van lndi<n. JEr zoude, dierhalven, niets anders overschic- 
ien, dan dezen Handel voordtezetten, onder opzicht van het Indisch 
Besium.^ ten ware hetzelve Bestuur het practicabel mogt vinden, om 
«*lks te verpachten aan particuliere Ingezetenen te Batavia, in welk geval 
«ulk8 echter altijd zal moeten geschieden onder het speciaal toezicht der

strekken voor
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t;3 Hoge Rcgeering, en de noodigc voorzorgen, dat de plaats hebbende 

Instellingen stiptelijk worden onderhouden, en aan de Japanners geen 
aanstoot gegeven, ten welken einde het Opperhoofd, en verdere Bedien
den, op Decima, ook altijd zullen dienen te worden benoemd van we
gens den Staat, en onmiddelijk moeten staan onder de ordres van ge^ 
melde Hoge Regeering, aan 
opgedragen het verpachten van den Handel op het rijk van Japan, op 
deze wijze te beproeven.
* Thans alle die gedeelten van den Indischen Handel, met betrekking 

tot deze Republiek, doorloopen hebbende, welke, naar ons inzien, bij
zondere bepalingen vorderen, zullen wij verder naargaan, in boe verre 
ook zoortgelijke bepalingen, omtrent den Vaart en Handel van Haven 
tot Haven, in Oost-Indhn, noodig zijn.

Dezelve vloeijen gedeeltelijk van zelve voord uit het geen wij reeds 
hebben verhandeld, wanneer de fijne Specerijen, in de Wolucco’s, uit
sluitend moeten geléverd worden aan den Staat, wanneer zijn belang, 
en dat van den Koophandel, vordert, dat de hoeveelheid, welke daar 
van in circulatie wordt gebragt, den eisch der Commercie niet over- 
treffe, dan is het ook noodzakelijk, dat de Vaart op de Eilanden, welke 
die Specerijen opleveren, onderworpen zijn aan zoodanige bepalingen, 
waardoor voldoende kan worden gewaakt, dat, daar in, geen ongeoor
loofde Handel kan worden gedreven. Hier toe dient inzonderheid, dat 
de Schepen, daar toe gebruikt wordende, verpligt werden uit eene der 
drie voorname Havens van Java, namenlijk Batavia, Samarang en Sou- 
rabaija, uitteklaren, en zich wijders aan alle Plaatselijke Wetten en 
Reglementen, op die Vaart, te onderwerpen

De Handel in Amlioen, welke in Indien gedreven wordt, vordert 
mede eene zeer bijzondere opmerking. Dit Heulsap, het welk de En- 
gelschcn zich in Bengalen uitsluitend doen leveren, en vervolgens 
aarlijks, door hun, bij aanzienlijke hoeveelheden Kisten, teCalcutta, 

publiek wordt verkocht, is op de Muleijsche Kust, Sumalra, Java, en 
alle die Eilanden, welke zich verder Oostclijk en Noordelijk uitstrek
ken, ja zelfs tot in China, zeer gewild, schoon het gebruik daar van 

. zich. bepaalt tot de minst aanzienlijke en minst geachte Classen van In- 
landeren. De uitwerkzelen daar van, op het gestel dier Menschen, zijn 
verschillende, naar mate der gebruikte hoeveelheid, of ook wel der 
omstandigheden, waar in zij zich bevinden; op dc gewoone wijze ge: 
bezigd, veroorzaakt het

!iü welke gevolgelijk zoude kunnen wordenI '
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mend gevoel, het welk de zorgen doet ter zijde stellen; in grootcre 
mate verwekt het eene zoort

b'
1 van razernij, waarvan de uitwerkzelen 

verschrikkelijk zijn, vooral wanneer dezelve door jalouzij, wraakzucht 
of andere geweldige driften, wordt aangevuurd; doch altijd blijft het
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langzaam Vergif, dat zoowel de Zielsvermogens als Lichaainskrach- 
ten ondermijnt, en ten Iaatsten den Mensch, tot allen arbeid onbe
kwaam, en aan de redenloze Beesten gelijk maakt; bet gebruik ’er 
van is des le gevaarlijker, om dat hij, die ’er eens aan verslaafd is, 
deze ongelukkige neiging genoegzaam nimmer kan overwinnen; alles 
offert hij aan dezelve op, zijne eigen welvaart, het bestaan van Vrouw 
en Kindgrcn, alles verwaarloost hij, wanneer hij slechts zijn tijd met 
Amfioen-schuiven mag door brengen,—en hier door spoedig tot ar
moede gebragt, zijn hem alle middelen om het even, wanneer zij 
slechts strekken kunnen, om zijne onverzadelijke begeerte tot Amfioen 
te vervullen, zoo dat, ten Iaatsten, noch de Goederen, noeh zelfs het 
Leven van zijn Evenmensch, door hem ontzien worden, als het ’er op 
aankomt om aan die dolle drift den teugel te vieren. "Wanneer wij 
hier enkel vermogten le volgen de inspraken van onze harten, en het 
geen Zedekunde en Mcnschelijkheid voorschrijven, zouden geene zoo 
strenge Wetten uit te denken zijn, welke wij niet zouden voorslaan, 
om ten minsten te beletten, dat voordaan, immer Ingezetenen van dit 
Gcmcenebest, of van de Asiatische Bezittingen van den Staat, zich met 
den Handel in dit schadelijk Vergif bezoedelden; doch wij houden zulks 
althans voor volstrekt onmogelijk, omtrent alle die- Plaatsen, welke niet 
zijn Bezittingen van den Slaat; de Amfioen is een der voordeeligste 
Arliculen tot den particulieren Handel om de Groote Oost; ook onze 
Handelaars zullen dezelve beschouwen als de beste Koopwaar, welke zij 
aldaar kunnen aanbrengen, en, wanneer men hun de Vaart, naar derwaards, 
vergunt, (gelijk de belangen van den Staat in andere opzichten na- 
drnkkelijk vorderen) is het onmogelijk zulks tegen te gaan; in dien 
stand van zaken dierhalven moeten wij veclëer adviseeren, den invoer 
van Amfioen op Malacca voor een iegelijk open te stellen, en den we- 
der-uitvoer daarvan toetelaten direct naar Borneo, en alle andere Plaat
sen om de Groote Oost,( niet zijnde Bezittingen van den Staat; en wij 
houden ons verzekerd, dat onze Ingezetenen, door dezen maatregel, 
zullen worden in staat gesteld, om den Handel op alle die Plaatsen, welke 
zich thans exclusif bevindt in handen der Engelschcn, met groot voor
deel, te drijven, en dat zulks zal kunnen strekken tot merkelijke op
beuring van de Particuliere Vaart.

Op de Bezittingen van den Staat, beoosten het Eiland Java gelegen, 
zoude de invoer van dit Articul kunnen worden verboden, zelfs is met 
opzicht lot Banda altijd zeer noodzakelijk geoordeeld zulks tegen te 
0aau; doch het is cene Vraag van meer aangelegenheid, of zulks kan 
on behoort te geschieden op Java zelfs, alwaar de Amfioen, gelijk bc- 
iend is, tot dus verre een Object is geweest van
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eene hoeveelheid van meer dan duizend Kisten ’s jaars gesleeten. wordt, 
buiten het geen ter Sluik wordt ingevoerd.

Het voordeel, daar op thans behaald wordende, ofschoon het op een 
Millioen .Guldons, in het jaar, kan worden geschat, zoude echter, op 
;zich zelven, niet genoegzaam zijn, om ons terug te houden, Uliedcn 
daar toe te adviseren. Eene zoo groote en wezenlijke weldaad, aan 
eenigc Millioenen Mensclien te bewijzen, ware gewisselijk die opoffe
ring, hoezeer o<?k in zichzelven niet onverschillig, dubbel waardig, ook 
zoude dit gemis, door den tijd, rijkelijkvergoed worden, door den in
vloed, welke bet op de Nijverheid en op de Bevolking hebben zoude, 
wanneer dezelve ontheven wierdenvan een euvel, bet welk beiden aan 
het harte knaagt. Doch de voorname hinderpaal, welke zich tegen eene 
zoo heilzame hervorming, bij ons, heeft opgedaan, is de groote moeije- 
lijkheid, welke-wij 'erin zien, om dezelve met genoegzaam effect lot 
stand te brengen; de gelegenheid van bet geheelc Noordelijke Strand 
van Java, overal, zelfs met de kleinste Vaartuigen, genaakbaar, — 
de menigvuldige kleine Eilanden, welke hetzelve omringen, en tot 
schuil- en bergplaatsen kunnen dienen, — de nabijheid van Suma- 
tra,—dit alles geeft eene zoo overvloedige gelegenheid tot Sluikhandel, 
dat wij ons niet hebhen kunnen overtuigen van de mogelijkheid, om_ 
den invoer van Amfioen geheel te beletten, gelijk de ondervinding ook 
overvloedig bewezen beeft, dat de Smokkelhandel, in dit Articul, 
nimmer heeft kunnen worden belet, zelfs niet, toen dezelve, volgens 
de Wellen, met bet leven wierdt geboet. Heeft nu de zucht tot Winst 
zulks kunnen uitwerken, toen jaarlijkscbe geregelde Verkoopingen, van 
wegens de Oost-Indische Compagnie, dit Articul op eenen bepaalden 
en, na genoeg, altijd denzelfdcn Prijs hielden, wat is daar van te ver
wachten,- wanneer deze Verkoopingen eens ophielden, en die menigte 
Mensclien, welke aan bet gebruik der Amfioen zoodanig zijn verslaafd, 
dat zij dezelve, tot wat Prijs ook, begeeren, en zullen blijven begeeren, 
daar van, langs den gewoonen weg, niet racer zullen kunnen worden 
•voorzien; wanneer alle wijze bepalingen, waar door, althans te Batavia, 
tegen de vcrdcrffelijke gevolgen van dit misbruik, zoo veel mogelijk, 
wordt gewaakt, met de vernietiging van alle openlijke toelating' van 
hetzelve, komen op te houden? Wij mogen
ontveinzen, dat alzoo bet hulpmiddel erger zoude kunnen worden dan 
de kwaal zelve, en, dat de opoffering
Staat anderzins,; op het voetspoor der Oost - Indische Compagnie, op 
den jaarlijkschen Verkoop
ven genieten, geene andere gevolgen zoude hebben, dan dit voordeel 
in baaUucblige handen, (die als dan welligt nog minder, dan te voren,
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zouden worden beteugeld) te zien overgaan, en de heillooze uitwerkze
len van de verknogtlicid der Javanen aan het gebruik der Amfioen in 
gewigt 'te zien toenemen, naar mate aan die verslaafdheid, door geene 
geregelde Instellingen meer gewijzigd, geen ander middel, om zich 
te voldoen, zoude overblijven, dan alleen de misdaad.

AI wat wij dierhalven daaromtrent durven aanraden, is, het Op
perste Bestuur in Indien op het krachtigst, en onder het opleggen 
eener bepaalde verantwoordelijkheid, le gelasten., alle zoodanige maat
regelen in het werk te stellen, welke de Plaatselijke omstandigheden 
zullen toelaten, om het gebruik van de Amfioen op het Eiland Java 
te doen verminderen, en, is het mogelijk, geheel te doen ophouden, 
en daar van, bij eerste gelegenheid, een nauwkeurig verslag, met bij
voeging van deszelfs consideratiën, naar herwaards overtezenden; ter
wijl inmiddels de invoer daar van, op het gemelde Eiland, anders dan 
op uitdrukkelijke bekomene permissie van de Hoge Hegeering, op strenge 
pcenaliteitcn, verboden behoort te blijven.

Andere bepalingen, omtrent de Vaart en Handel der Bataafsche In
gezeten op en in Oost-Indiën, dan die, welke uit het tot dus verre 
verhandelde voordvlocijen, zijn ons niet voorgekomen noodig te zijn. 
Overigens hebben wij reeds, bij onze Missive van den 16 Februari; 
dezes jaars, aan Uliedcn opengelegd de gronden, op welken wij meen
den, dat die Vaart en Handel voor dezelve Ingezetenen algemeen kon
den worden opengestcld, en het zij ons vergund, ons alsnog aan den 
inhoud daarvan te mogen gedragen. Dan, alhoewel de nieuwe vergun
ningen, welke wij daarbij voorsloegen, en Ulieder Publicatie van den 
1 Maart dezes jaars hebben ten gevolge gehad, reeds zeer aanmerke
lijk waren, bevonden wij ons destijds nog niet in staat, volledig onze 
gedachten openteleggen omtrent de Binnenlandscho Vaart en Handel 
in Oost-Indicn, en de wijze, waarop de Ingezetenen dezer Republiek 
daar in zouden kunnen deelen. Ingevolge het geen wij dienaangaande 
verhandeld hebben, zijn de voorsz. vergunningen nog voor cene groote 
uitbreiding vatbaar en wij hebben dezelve , alsnu, in haren geheelen 
zamenhang op nieuw voorgesteld hij de 103 en volgende Articulen 
van het Concept Charter tot vestiging van de Regeering en het Be
stuur der Asiatischo Bezittingen, tot hetere administratie der Jus
titie in dezelve, en tot het drijven van den Handel op en in Oost? 
Indiën, het welk wij , nevens deze, (Litt. A.) overleggen, waardoor 
wij dier halven meenen , dat de voorz. Publicatie, welke slechts als eene 
provisioneele maatregel, op dit stuk genomen, kan worden aangemerkt, 
zoude behooren te worden vervangen, 

hoofde 
Hoop heeft

de nauwe betrekking, welke de Kaap de Goede 
den Indischen Handel, hebben wij ons ook verpligt

van
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gevonden, onze gedachten te laten gaan, in hoe verre, aan de In
gezetenen van die Colonie zoude kunnen worden toegestaan daarin 
te declen, en, na eene rijpe overweging, geene zwarigheid gcvon- 

t den, om hun diezelfde voorrechten van vrije Vaart en Handel op 
het Eiland Java, mitsgaders om de West van Indiën, als mede van 
Haven tot Haven in Oosl-Indiën, te doen genieten, welke wij, ten 
behoeve van de Ingezetenen der Bataafsche Republiek, hebben voor
geslagen , en om
Indische Handclwaaren, direct uit Asia, binnen deze Republiek te 

' mogen invoeren; mits voldoende gezorgd worde, dat deze Vaart cn 
Handel nimmer kunnen strekken om eenen Smokkelhandel te doen 
geboren worden in die Articulen, welke, in de Asiatische Bezittin
gen, uitsluitend aan den Slaat zullen worden geleverd, en dat de 
overige Indische Handclwaaren, welke anderzints naar deze Repu
bliek zouden kunnen worden vervoerd, niet te zeer naar elders wer-

, even als dezen, en onder dezelfde bepalingen,

il

den gediverteerd. — Bit een en ander vertrouwen wij, dat zal kun
nen worden voorgekomen, door aan de Kaapsche Ingezetenen wel 
toeteslaan, om aldaar alle benoodigde Indische Handelwaren te mogen 
invoeren, doch van den weder-uitvoer geheel uittezonderen Nagelen 
en Moernagelen, Noten-muscaten, Gave en Rompen, zoogenaamde 
Mannetjes Noten, Foelij, en de Oliën der opgenoemde Specerijen, 
mitsgaders Koflij en Peper; welke uitzondering zich ook inzonderheid 
zoude moeten uitstrekken tot Thee, ingevolge de beginzelen van ex - 
clusiven Handel, door ons, daaromtrent aangenomen; terwijl omtrent 
de overige Indische Handelwaaren het Gouvernement altijd in deszelfs 
magt zal hebben, om door bepalingen op het Stuk der inkomende en 
uitgaande Rechten aan de Kaap, aan den Handel der Ingezetenen al
daar in die Waaren die leiding te geven, welke hetzelve voor de be
langen dezer Republiek dienstig zal oordeelcn.

Daar wijders de Kaap , behalven tot den Oost-Indischen Handel, ook 
nog gelegen is tot het oeflenen van eene voordeelige Vaart en Handel 

op een gedeelte van de Westkust van Africa, mitsgaders op het Ei
land St. Helena, en op alle Landen cn plaatsen liggende beoosten 
dien. Uithoek, en bezuiden den dertigslen Graad Zuiderbreedte, vin
den wij geene redenen, waarom aan de Ingezetenen aldaar niet zoude 
worden gelaten de vrijheid, hun daartoe, door Commissarissen-Gene- 
raal, hij derzelver Publicatie

r

.

van den 21 November 1792, toegestaan. 
Hier mede vertrouwen wij het Stuk van den Handel op en in onze 

Oost-Indische Bezittingen genoegzaam te hebben afgehandcld.
Thans moeten wij verder onderzoeken, welke wijze van Bestuur, na 

de door ons bereids aangenomene beginzelen, de geschiktste zal zijn, 
om het Oppergezag der Bataafsche Republiek

J
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ven, en derzelver bloeij en welvaart, gezamenlijk met die van dit-Ge- 
mecnebest, te bevoorderen; en daar dit Bestuur, gedeeltelijk hier te 
Lande, gedeeltelijk in die Bezittingen zelven, zal moeten worden uit- 
geöeflend, leidt zulks ons van zelfs tot die orde, welke wij, in de be
handeling van dit ander voornaam onderwerp van het ons opgedragen 
onderzoek, zullen volgen, 1

De Staatsregeling heeft reeds het bestuur hier te Lande met algc- 
meene trekken omschreven; volgens het 47 Art. van die Grondwet, 
moet ’er eene afzonderlijke Raad van Bestuur zijn over den Oo$t- 
Indischen Handel en Bezittingen der Republiek, bestaande uit ne
gen Leden, en ondergeschikt aan het Staats-Bewind. Aan denzelven 
is, ten behoeven der gemelde Bezittingen, de afzonderlijke administratie 
harer Inkomsten toegekend. Hij moet zorge dragen voor de administra
tie der Policie en Justitie in de gemelde Bezittingen als mede voor 
derzelver Verdediging, voor zoo verre daaromtrent, door het Staats- 
Bewind, niet onmiddelijk wordt beschikt; eindelijk is hij, wegens des- 
zelfs gehouden Bestuur, aan het Staats-Bewind, verantwoordelijk, en 
verpligt tot liet doen van jaarlijksche Rekening en Verantwoording 
van deszelfs Inkomsten en Uitgaven.

Op den grond dezer algemcene bepalingen, is dan ook' een zooda
nige Raad, welke zijn aanwezen ‘reeds meer dan drie jaren geleden 1 
bekomen liadt, van de noodige Inslruclien voorzien, en houdt'zijne 
Residentie te Amsterdam; doch de aanmerkelijke veranderingen' in 
den Handel op en in Oost-Indicn, welke wij bereids hebben Voor
gedragen, en de invloed daar van, op de functiën van dien Raad, 
moeten noodwendig eene nieuw organisatie van denzelven (behoudens 
echter altijd de voorsz., door de Staatsregeling, voorgeschreve be
palingen) ten gevolge hebben; zonder dierhalven in het minst te 
willen beöordeelcn, in hoe verre de tegenwoordige inrichting van dat 
Collegie aan de oogmerken van deszelfs zamenstelling beantwoord 
en zulks geheel daar latende, vinden wij ons, ingevolge den last, 
ons opgedragen, [verpligt, UIieden vrijmoedig onze gedachten - open- 
teleggcn omtrent de wijze, waar op die zamenstelling voor het Ver
volg zal dienen plaats te hebben, om, volgens de nieuwe infichtin-

i

1 Bij de Staatsregeling van den 23«« April 1798 te Batavia, met de meeste 
plcgtigheid afgekondigd. _ - , . jioi :v:;
Art. CCXXXIÏ. liet Bestuur over .de Bezittingen ijl Asia, mitsgaders 

over de Colonien in America, en de Bezittingen op de 
v ■ kust van Guinea, zat worden opgedragen aan twee (oudere 

scheiden ltaaden, welken, ieder geheel afzonderlijk, zullen 
werken, liet eene zal worden genoemd: de Raad der 
Astatische Bezittingen en Etablissëmentenhet andere: 
de Raad der Americaatif c/te Coloniën en Bezittingen. -

«
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gen, welke wij omtrent de Oost-Indische Bezittingen, en den Han-
het Oppergezag van den Staat, daar 

eene geregelde, nuttige en voordeeligc werking te bezorgen.
Wanneer dan de Staat, volgens die voorstellen, van het drijven 

van allen Handel op Oost-Indiën, en, vice versa, afziet, en zelfs, 
met opzicht tot die Producten, welke aan hem, volgens Contracten, 
of ook hij Vrijzó van Schattingen, in Asia worden opgebragt, alles, 
wat tot derzelver vervoer naar herwaards, de bewaring, bewerking 
en verloop daar van, betrekking heeft, in commissie doet verrich
ten, zoo blijft ’er althans geene de minste noodzakelijkheid overig, 
dat dit Collcgie binnen Amsterdam gevestigd zij; en wij zouden, 
tot deszelfs permanent verblijf, verre verkieslijk achten de Resïdcn- 
tie-plaats van het Staats-Bewind zelve. Niet alleen, dat zulks aan 
den Raad der Asialische Bezittingen de beste gelegenheid moet ver
schaffen, om altijd spoedig en nauwkeurig onderricht te zijn van alle 
Politieke Geheurdenissen, welke in zoo veelerleije opzichten, op haar 
Bestuur van invloed kunnen zijn, maar dezelve zal zich als dan ook 
in staat bevinden, om, met de Leden van Staat te houden die ge* 
duurige communicatie, welke zoo noodig is, om de welmeenende 
poogingen en werkzaamheden van een Collegic, belast met het Be
stuur van een aanmerklijk gedeelte der gewigtigste belangen van het 
Gemeenebest, met de groote en heilzame bedoelingen van het Staats- 
Bewind tot bevoordcring van ’s Lands welvaart, te verbinden, en 
alzoo de ondergeschiktheid, in welke het tot dat Bewind staat, en staan 
moet, met vermijding van alle lioogstnadeelige botzingen, ten alge- 
rneeneh nutte te doen gedijen. Slaan wij verder liet oog op de uit
gestrektheid , de moeijelijkheid, en het gewigt der funclicn van de
zen Raad, belast met het toevoorzicht op het Politiek Bestuur, do 
administratie der Justitie, en de veiligheid Yan zulke aanzienlijke 
en verafgelegene Bezittingen, die in grootte, en bevolking, het 
Moederland verre overtreffen, en de voornaamste overgeblevene uit
zichten bevatten, op het herstel van ’s Lands welvaart en voorspoedj 
zoo yinden wij de dringendste noodzakelijkheid, dat altijd Mannen, 
die , door hunne Vroomheid, Aanzien, Kundigheden, of bewezen© 
Diensten, op cenc voordeeligc wijze, bij de Natie bekend staan, en 
alzoo op het pubick vertrouwen kunnen aanspraak maken, mogen gevon
den worden, om, daar aan, hunnen tijd en vermogen opleöffercn. 
Zij behooren dus daartoe, door geëvenredigdc Belooningen, door een 
geëvenredigd aanzien in hunne Amhts-bedicningen, te worden aan- 
gemoedigd; He werkzaamheden van dit Collcgie zullen zoo aanhou
dend en gewigtig zijn, dat wij niet schroomen te verklaren, dat 
’s Lands belang’er noodwendig, en in een hoogen graad, onder zoude
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moeien lijden, wanneer niet alle de Leden (waar van dé Staatsre
geling het getal op negen bepaald heeft) met de verëischte kunde, en 
eenen onafgebroken ijver, hun aandeel daarin praesteerden.

' . Om zulks met des te meer vrucht te kunnen doen, zouden wij .zeer 
dienstig achten, dat de Leden van dien Raad zich verdeelden, in twee 
Commissiën, waar van de eene alle zaken van Regering, ofte de ad-: 
ministratie der Justitie en Policie in de Asiatische Bezittingen :.con- 
cemecrende, en de andere alles, wat tot de Fihantiën, en de Asia1 
tische Domeinen van den Staat, met derzelver voordbrengselen, betrek
king heeft, zoude bearbeiden, en de te nemene maatregelen vervol
gens, benevens hunne consideratiën, ter materie dienende, aan den 
geheel en Raad voordragen ; terwijl, buiten deze, noch eene derde 
Commissie, uit Leden der beide andere, ten getale van drie, bestaan-, 
de, en alle zes maanden op nieuw te verkiezen, in zelver yoege, alles 
zoude moeten behandelen en voorbereiden, wat. den staat der Militie

t

en Defensie dezer Bezittingen aangaat, hetwelk, ter vermijding van, 
alle verwarring, privatelijk behoort te staan ter beschikking van dezen, 
Raad, onder Ulieder Oppergezag. . ■ .

De verdere bepalingen, welke voor dit CoIIegie zouden kunnen die-, 
nen, zoo met betrekking tot dcszelfs zamenstelling, de Ministers en 
verdere Bedienden, waar van Hetzelve zal moeten zjjn voorzien; de 
bijzondere vcrpligtingen, aap de Leden en Ministers opteleggen, om 
alle verkeerde uitwerkzelen van eigenbelang Voortekomen, als. omtrent; 
het gezag, door hetzelve te oefenen; het jaarlijksch. verslag van des? 
zelfs verrichtingen, en de verantwoording der Uitgaven en Inkomsten, 
bij hetzelve gedaan en genoten, zijn vervat bij het Concept eener In-, 
strnctie, welke wij Uliedcn, hier nevens, (Litt. B.) aanbieden, en tot 
welkers inbond wij ons, korthcidshalven, gedragen; meenende, dat 
overigens aan dien Raad zelve behoort te worden overgelaten het ma
ken van een Reglement van Orde voor deszeljfe Vergadering, Delibera* 
tiën en Werkzaamheden, mitsgaders de benoeming van deszclfs Mi
nisters, Beambten en Bedienden;, echter die van de beide Secretaris
sen, welken wij, tot adsistentie van dat CoIIegie, hoogstnoodzakelijk 
achten, en van den Ontvanger, niet.anders, dan onder Ulieder goed
keuring. ...o

Eindelijk, meenen wij, dat zoo wel het aanzien van dit CoIIegie, 
als do aart en gelegenheid van het Bestuur, door hetzelve wordende 
uilgcoefcnd, vorderen, dat de Leden daar van, in geval van misdrijf,' 
in derzelver Bediening begaan, behooren te recht, te staan voor het. 
Nationaal Gerechtshof.

De veranderingen, welke eene nieuwe Orde van Zaken in het In
disch Bestuur zal moeten ten gevolge hebben, zijn van grootor gewigt.
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De vereenigde Oost-Indische Compagnie oefende niet alleen, in die 
Gewesten, het Souverein Gezag uit, vermogens de magt, daar toe, 

den Staat zelve ontleend, maar zij was ’er ook gezeten als Koop- 
beiden die hoedanigheden waren, in het opperste Bestuur in

van
man,
Indiën, als ineengesmolten, en de Omslag, gehoorende tot eene uit- 
geslrckte Vaart en Handel, die met eigen Schepen gedreven wierdt, 
was zelfs grooter, dan die van het Politiek Bestuur. Yoordaan zullen 
die Bezittingen, onmiddelijk, van wege den Staat zelve worden be
heerd. Deze zal zicli niet bezig houden met het drijven van Handel, 
doch deszelfs Asiatische Domeinen en Inkomsten onder een geregeld Be
stuur brengen. De geheele Omslag eener Scheepvaart, die weleer eene 
Navale Magt van honderd en vijftig groote schepen vcreischlc, houdt 
op. De Indische Zeeën worden voor alle Bataafsche Schepen opcngesleld, 
en, met eenige weinige uitzonderingen, door de algemeene belangen van 
’s Lands Ingezetenen zei ven voorgeschreven, worden alle Europeeschc 
en Indische Handelwaaren aan eenen vrijen Handel overgclaten. De 
voorname vereischten van dit nieuw Bestuur moeten, naar ons inzien
zijn, dat hetzelve met alle noodige magt worde bekleed, om in zulke 

afgelegene Gewesten, de Oppcrmagt van het Bataafsche Volk, 
door hetzelve wordende uitgeöefTend, behoorlijk te doen eerbiedigen, 
al dat geene te verrichten, wat strekken kan tot hevoordcring van de 
wettige belangen van den Staat, tot behoud en beveiliging der Asia
tische Bezittingen, en tot vermeerdering van derzelver bloeij en wel
vaart;'doch ook, dat hetzelve ten vollen ondergeschikt zij aan den 
Asialischèn Raad, en gebragl worde onder eene gestrenge verantwoor
delijkheid, wegens alle deszelfs verrichtingen. Het eerste is allernood
zakelijkst. De verre afstand dezer.Bezittingen, de aart en geneigdhe
den van Colonisten, welke in alle Volkplantingen eene meer dan gc- 
woone maat van ondergeschiktheid vorderen; de denkbeelden zelven 
der Vorsten en Volken, welke op die Bezittingen gezeten zijn, of de
zelve omringen, — dit alles duldt niet, dat het Hoog gezag in Indiën 
gehragt werde onder enge bepalingen. Waardigheid en Luister moe
ten hetzelve, voor het oog van Vreemde Volken, van zoo vecle Leen
roerige Vorsten en Grooten, en van Millioencn Menschen, daar aan 
onderworpen, respectabel en aanzienlijk maken, en ook hier moet men 
zich herinneren, dat geene talrijke Legerbenden den steun van Ne
derlands vermogen in Asia uitmaken, en bezwaarlijk immer zullen 
kunnen uitmaken, doch, dat hetzelve eeniglijk rust op de genegenheid 
der Indische Volken, door goede trouw.cn gematigdheid verworven, 
en op de voordduurende opinie eener, in vroegere en gelukkigere dagen, 
betoonde Superioriteit. 31r. ïlaitinó^ en wie was immer beter bevoegd 
oen over dit gewiglig onderwerp te oordeelen? zegt ergens, the touch

verre
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of chance or the brcath of opinion may dissolvc the JBritish power 
in India, »(eene ligte aandoening van de [kans van het fortuin of] 
)> waassem der opinie kan het Britsch vermogen in Indien uit één doen 
» smelten.”) Is dit waar, omtrent een vermogen, dat de Schatten van 
Sindostan tot zijne beschikking, en talrijke Legers en Vlooien tot 
zijne bescherming heeft, hoe veel meer vordert ons belang in Indiên, 
dan niet, zulks in het oog te houden ?

De verdere beginzelen, welke bij de zamenstelling van een nieuw 
Bestuur in Indiên moeten in aanmerking komen, zijn die, welke ook 
op alle Regeeringen in Europa toepasselijk kunnen worden gemaakt, en 
de vruchten zijn van de ondervinding der beschaafde Eeuwen; zoo 
als, orde en kalmte in de overweging, klem en spoed in de uitvoe
ring, eenvoudigheid in deform, eene juiste beperking en afdecling 
van Gezag en Werkzaamheden, en inzonderheid ook, eene zorgvuldige 
afscheiding der administratie van de Justitie van het Politiek Gezag, 
cn voldoende voorzorge, dat het laatste nimmer op de eerste eenen 
willekeurigcn invloed kan oeffenen.

Dit Bestuur moet echter, voor zoo veel die Inïandsche Volken aangaat, 
welke onder het Gebied van den Staat gezeten zijn, gewijzigd worden 
naar derzelver aart en zeden, of liever, het moet, ten hunnen opzich
te, meer zijn een Bestuur van Toevoorzicht, dan Yan onmiddelijke Rc- 
gcering. Wij hebben reeds bevorens opgemerkt de noodzakelijkheid, 
dat de Inlanders gelaten worden onder het gezag van hunne eigene 
Hoofden, bij hunne eigene Zeden en Gewoonten, onder hunne eigene 
Wetten en Rechtspleging, die Iloofden te leiden en aantespooren tot 
eene trouwe betrachting hunner pligten,—den Gemeenen Man, zoo 
veel mogelijk, tegen alle willekeurig geweld te beveiligen en te be
schermen,—hem, behoudens zijne wettige verpliglingen tot den op
brengst van een gedeelte van zijnen Arbeid en deszelfs Voordbreng- 
zelen, het vrije en onbelemmerde genot van het overige te verzeke
ren,-—zijne Rechtspleging te ontheffen van allen verkeerden invloed 

, en ingeslopen misbruiken,— en hem het verkrijgen van goed en 
onvertogen Recht, volgens zijne Wétten, zoo gemakkelijk mogelijk te 
maken, mitsgaders te zorgen, dat hij in rust en veiligheid zijne da
gen kan slijten;-—zie daar, de voornaamste pÜgten, welken het In
disch Bestuur, naar onze meening, omtrent den Inlander behoort te 
vervullen, daar in meer den toon voerende van'eenen Vader, • dié 
het welzijn van zijn Huisgezin zoekt te. bevoorderen, dan die van 
eenen gebiedenden Opperheer.

Op deze gronden is gebouwd het Sijsthema van Bestuur voor de 
Asiatigche Bezittingen van den Staat, door ons ontworpen, hetwelk wij 
de eere hebben. Wieden aantebieden, en . vervat is in het Concept-
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Charter, waarvan wij reeds meermalen hebben gewag gemaakt, van 
Articul 6. tot 89. ingesloten, en voórds bij Articul 99, en de drie 
volgende van hetzelve Charter, mitsgaders bij de Instructie voor den 
Gouveraeer-Generaal, Litt. C, en eene gelijke Instructie voor het Hoge 
Gerechtshof van Bataafsch Indun, Litt. D,inct twee Bijlagen, Litt. D. 1°, 
cn Litt. D. 2°, tot deze laatste gchoorende, alle welke Stukken wij de eere 
hebben, hier nevens, overteleggen. Gijlieden zult daarbij, gelijk wij eer
biedig vertrouwen, met de vereisekfe.orde en nauwkeurigheid, ontwikkeld 
vinden alle die voorzieningen, welke wij mcenen, dat, voor het tegen
woordige, omtrent het Bestuur in Indien behooren te geschieden, met 
die onwrikbare gronden, waar op hetzelve, ook voor het vervolg, be
hoort te worden gevestigd. Het zij ons dicrhalven vergund, ons inliet 
algemeen aan dén inkoud dezer Stukken te mogen gedragen, en ons 
Overigens, ter vermijding van lastige herhalingen bij deze considcra- 
tiën, te mógen bepalen lot eenige aanmerkingen, die, tot volledig ver
stand der gronden en bedoelingen van zommige zaken, daarbij voorko
mende, dienstig kunnen zijn.

In alle Volkplantingen, of Overzeesche Bezittingen, bet zij dezelve 
aan Monarchiën, of aan Gemeenebesten toebehooren, ziet men eenen 
Ambtenaar van eene booge aulhorilcit en aanzien aan het hoofd der 
zaken, door wien de Mogenheid zelve, welke bij dient, als verte
genwoordigd wordt. In de Engelsche, zoo wel als in onze Oost-In- 
dische Bezittingen, voort hij den titul van Gouvemcur-Generaal. De» 
ze inrichting, waar , van de nuttigheid, door een algemeen en stand
vastig gebruik, boven alle bedenking schijnt gesteld te zijn, komt 
ons, indedaad, allerheilzaamst en noodzakclijkst voor; zij geeft klem 
en waardigheid aan de Regeering, vooral in het oog der Indische 
Volken, die, geene andere dan de éénhoofdige Regeering kennende, 
hetzelfde ontzag niet zouden hebben voor eene Oppennogt, die zich 
beperkt of verdeeld aan hunne oogen zoude opdoen, ja zich daar van 
nauwlijks een begrip kunnen vormen, om welke reden zelfs de Gene
rale Commissie, in het Jaar 1791 
met de Opperste Magt, in die Gewesten, in den volsten zin bekleed, 
verkozen heeft, geduurende haar verblijf aldaar, aan den Gouverncur- 
Generaal, alle die betooning 
zien te lalpn, waaraan de Oostersche Yolken, zedert bijna twee Eeu
wen , gewoon waren.

De aart dezer bediening, en de schakel der menigvuldige hezig- 
verknogt, zijn ook zoodanig, dat dezelve, bij mo

gelijkheid, niet wel anders dan door dén cn dcnzelfden Persoon, die 
door eene onafgebrokene behandeling, met alle bijzonderheden daar
toe betrekkelijk, nauwkeurig bekend it, en bekend blijft, kan
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den waargenomen. Ook vordert dezelve, vooral in moeijelijke tijden y 
begaafdheden, welke men niet wel onderstellen kas, altijd in de overi
ge Leden der Hoge Hegeering te znllen aantreffen j en, daar de wijze 
van zien, zelfs bij Lieden van gelijke bekwaamheden, en met dezelfde 
oogmerken bezield, dikwijls zeer verschillende kan zijn, zoo zoude 
ook dit, in Bezittingen, op een zoo verren afstand gelegen, van zéér 
nadeelïge gevolgen knnnen zijn voor de belangen van den Staat, wan
neer de Opperste Magt van Representatie en Uitvoering, bij afwisse
ling, dan door dezen, dan door geenen, zoude moeten worden uitge- 
oeffend, eu wij moeten zulks dierhalven, zoo niet als geheel inpracti- 
cabel, ten minsten als hoogstschadelijk en van gevaarlijke gevolgen, 
ten eenemaal afraden.

In den Persoon van den Gouveraeur-Generaal behoort dierhalven 
gevestigd te zijn het Hoogst Uitvoerend Gezag in die Gewesten. Daar 
in ligt zeker opgesloten het Opperbevel over de Land- en Zeemagt 
van den Staat, zich aldaar bevindende, doch bijzondere omstandig
heden maken, bier omtrent, cene uitdrukkelijke bepaling allernood
zakelijkst. Het is bekend, dat de Oost-Indische Compagnie, tot in 
het Jaar 3780, alléén in de verdediging harer Bezittingen heeft voor
zien. Zcdert dat jaar heeft de Staat, een en andermaal, Schepen van 
Oorlog naar derwaards gezonden, doch het denkbeeld dat zommigen 
van derzelver Bevelhebbers zich nu en dan maakten van de Hoge Re- 
gcering van Indién, (ofschoon dezelve indedaad het Oppergezag uitöef- 
fende, op uitdrukkelijke aulhorisatie van den Souverain, en een iege
lijk , zich aldaar bevindende, van wat staat of conditie ook, volgens 
den duidelijkcn inhoud van de Wetten, door den Souverain geëma
neerd, daaraan was onderworpen) heeft meermalen aanleiding gegeven 
tot groote mocijelijkheden j men heeft zelfs Capitcins van Oorlogs-fre- 
gatten, in den jongsten Oorlog, volstrekt zien weigeren, zich te stel
len onder de ordres van een Gouverneur Generaal, ter defensie van 
India’s Hoofd-plaals, tegen den Vijand. Dan eens wierdt de Hoge 
Regeering door liun beschouwd, als de bloote Agenten van een Com
mercieel Lichaam ; dan wederom wierdt de Gouverneur Generaal, om 
dat hij gcenc afzonderzijke Militaire qualiteit bezat, in dienst van den 

, Staat, onbevoegd geacht, om, aan cenig Militair in dezen dienst, Or
dres to kunnen geven; en ofschoon diergelijke verkeerde begrippen, en 
niet ongewoone gevolgen van Menschelijke zwakheden, doorgaans zijn 
behandeld met ccne inschikkelijheid, welke het algemeen belang voor
schreef, zoo zijn nogllians de nadeeligc invloed, welken atulks hebben 
moet op de bewaring van het zoo noodig aanzien en het gezag der Regee- 
ring, en de gevaarlijke gevolgen, die daar uit kunnen voordvloeijen, zelfs 
■voor de veillighcid en het behoud dier Bezitingen, te tastbaar y dan
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dat wij Ulieden niet zouden adviseeren, om daar tegen, op de krach
tigste wijze mogelijk, te voorzien; te meer, daar voordaan zoo wel dc 
Land- als Zeemagt van den'Staat, tot derzelver bescherming, zal wor
den gebezigd, en het te vreezén is, dat de overgang dezer Bezittin
gen , onder de onmiddehjke beheering van den Staat, alleen niet vol
doende zal zijn , om de e'éns veld gewonnen hebbende vooröordeelen ge-, 
noegzaam te ontwortelen. Om deze redenen hebben wij gemeend , dat 
niet alleen Ulieder wil ten dezen opzichte, bij het Charter (Articul 5. 
en 36.) ten klaarsten behoorde te worden uitgedrukt, maar dat ook de 
Gouvemeur-Generaal, bij deszelfs benoeming, tevens behoorde te wor
den aangesteld tot Lieutenant-Generaal in dienst der Bataassche Re
publiek , en voor hem eene gedistingueerde Uniforme vastgesleld 1, op 
dat de, voor het oog van den Inlander, noodige onderscheiding', tus- 
sclien hem en andere Hoge Militaire Bevelhebbers, die voordaan in In- 
diën zouden kunnen aanwezig zijn, altijd kan blijven stand grijpen.

Aan den Gouverneur- Generaal, zouden dienen te worden toegevoegd 
eenige Raden, om, benevens hem, uittemaken het Lichaam der Hoge 
Regeering van Bataafsch Indiën, welke Regeering zoude hebben het 
beleid van alle zaken, de Policie en Civiele Regeering betreffende. 
Drie Ordinaire Raden achten wij daartoe voldoende te zijn, benevens 
twee Extraordinaire. Dit getal is zeker ongelijk minder, dan dat, waar
uit thans de Hoge Regeering van Indiën is zamengeslcld; doch men 
moet daaromtrent in aanmerking nemen, dat zoo niet het gcwigtigste, 
zeker het omslagtigstc en werkelijkste gedeelte der tegenwoordige bezig
heden van dat Hoge Collegie, gedeeltelijk, zoude wegvallen, met de eigen 
Navigatie en Handel, — gedeeltelijk, voor zoo verre de Administratie der 
Pinantiën en Domeinen aanbelangt, worden ovcrgebragt op eenen afzonder-

van het Charter omschreven, terwijl 
wij verder meenen, dat de genoegzaamheid van dit Collegie, tot de gewig- 
tige fünctiën, waarmede hetzelve zal zijn belast, altijd meer zal af
hangen van de hoedanigheden der Persoonen, welke hetzelve zullen 
uitmaken, dan van derzelver getal, en dat onze voorslag daaromtrent 
volkomen toereikende zal zijn, wanneer de keuze daaromtrent steeds 
gevestigd zal worden op waardige en bekwame voorwerpen, zonder-

lijken Raad, bij Articul 37. en 38.

1 Bij de Besluiten van het Staatsbewind van 6 Mei en 26 Julij 1802 is be
paald, dat de montering van den Gouverneur aan de Kaap de Goede Hoop, 

de Gouverneurs der W. I. Bezittingen en van den Gouverneur - Gene
raal der O. I. Bezittingen, voorliet vervolg en gedurende den tijd, dat de
zelve in dienst van den lande zijn, bestaan zal in een donker blaauwen rok, 
met een goud borduursel afgezet, zonder epauletten, doch voor het overi
ge, zoo als dezelve voorheen door de Luitenants - Generaal gedragen werd; 
voorts een rood kamisool en broek cn een driekanten hoed met een liggen
de witte pluim.
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hetwelk alle • verbeteringen en reformes toch ijdel zouden zijn; zelfs 
zouden alsdan drie Raden, benevens den Gouverneur-Generaal, toerei
kende zijn, doch wij hebben 'er nog twee Extraordinaire Raden bijge
voegd, zoo op dat de Ordinaire Raden, ingeval van ziekte, of afwezig
heid, altijd zouden kunnen worden vervangen door Lieden, welke be
reids eene genoegzame kunde van zaken van Regeering hebben verkre-' 
gen, als om dat 'er altijd zoodanige Lieden zouden aan handen zijn, 

in cas van vacatures, te kunnen optreeden, volgens de bepalin
gen, daaromtrent voorkomende bij de 13de, 14de, 15de, 16de en 
17de Articulen van het Charter, waarbij Gijlieden tevens het noodige' 
omtrent de ordre der deliberaliën van dit Collegic, en de form der 
Besluiten, zult vinden voorgeschreven.

Daar nu van de gesteldheid van dit Collegie zal afhangen, zoo wel 
de uitslag van alle die gewigtige maatregelen, welken wij bij dezecon- 
sideraticn voorslaan, als ook, voor het vervolg, de veiligheid en voor
spoed der Asiatische Bezittingen, en derzelver invloed op de belangen 
van den Staat, zoo achten wij het noodig, alle die voorzorgen te nemen,' 
welke binnen het Menschclijk bereik zijn, dat, tot hetzelve, altijd voor-’ 
werpen mogen worden gekozen, die door hunne begaafdheden en be
kende probiteit daartoe geschikt zijn, en aan welke zulke groote beian-' 
gen veilig kunnen worden toebetrouwd.

Baartoe dienen de verëischten, tot de waardigheid van Gouverneur- 
Generaal, en de Raadsplaalzcn van Indiën, bij Articul 7, en de wijze 
van vervulling derzelve Bedieningen, bij Articul 8, 9, 11 en 13 van 
het Charter, mitsgaders de bepaling Art. 12, dat geene Militaire Hoofd- 
Officieren kunnen zijn Ordinaire of Extraordinaire Raden, zoo lange zij 
hunne Militaire qualileit bekleeden, terwijl Articul 9 handelt over het 
geval, dat het Staats-Bewind dienstig zoude kunnen oordeelen, cenig 
Persoon of Persoonen te benoemen, om, provisioneel, in de Bediening
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van Gouverneur-Generaal, in cas van Vacature, optevolgen. 
Door aan den Aaiatischcn Raad optedragen het formeeren van Nomi- 

natiën van geschikte voorwerpen tot de voorsz. lloge Bedieningen, ten 
einde aan het Staats-Bewind te worden voorgelegd, hebben wij be

de beöordeeling van het Staats-Bewind dienstbaar 
te maken de ondervinding, welke de Asiatische Raad zoo zeer in de 
gelegenheid zal zijn te verkrijgen van de hoedanigheden der Indische 
Ambtenaren, terwijl het ons overigens is voorgekomen, zoo wel met de 
billijkheid, als met 5a Lands belangen, te strooken, dat een Collegie, 
«oodanig zamcngesteld, als wij zulks hier voren hebben aangewezen,' 
eenen, aan de keuze van het Staats-Bewind, ondergeschikten invloed 
oefiene ia eene zaak, waaraan het goed gevolg van deszelfs moeijehjk* " 
en gewigtige werkzaamheden ten nauwsten verbonden is, Echter hebhea

docld, eensdeels aan
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wij noodig geoordeeld, te bepalen, dat, op de voorsz. Nominaticn der 
Raden Extraordinair, altijd zullen moeten geplaatst worden zoodanige 
Ambtenaren van de eerste Classe, als door den Gouverneur-Generaal 
daartoe (volgens Arlicul 13.) bij voorrond* zullen zijn geassumeerd, ten 
einde, daar door, de eerzucht der Indische Ambtenaren des te meer 
aanteprikkelen, en het aanzien van den Eersten derzelven te bewaren, 
zonder nogthans gehouden te zijn zijne keuze altijd te bevestigen.

Daar het wijders van zeer gevaarlijke gevolgen zoude kunnen zijn,, 
wanneer het Hoofd der Indische Regcering, naar eigen goedvinden, 
deszelfs functiën zoude kunnen nederleggen, hebben wij gemeend, dat 
daar tegen, bij Articul 10 van bet Charter, uitdrukkelijk behoorde te 
worden voorzien.

Re schadelijke uitwerkzelen van bet Batavia’s Climaat op de Ge
zondheid, vooral ter plaalzc, waar zicli liet Kasteel, de aloude Resi
dentie der Hoge Regcering, en tot op dit oogenblik de plaats harer 
gewoone Vergaderingen, bevindt, moeten ten sterksten aanraden, om. 
daartoe een ander Locaal te verkiezen, waartoe ons bet geschiktste is 
voorgekomen de nabijheid van de tegenwoordige Residentie van den 
Gouverneur-Generaal, op het Landgoed Wol te. Vreden y zijnde een ge
zond Oord, juist zoo verre van de Bataviasche Stranden verwijderd, om 
van den nadeeligen invloed van derzelver schadelijke tutdampingen 
bevrijd te zijn, en echter nagenoeg bij de Hoofdplaats gelegen, tot de 
spoedige behandeling van alle voorkomende zaken, alwaar ziek ook 
zedert eenige jaren. bevindt een vast Campcmcnt voor bet Batavia’scb 
Guamisoen,1 hetwelk, daar door, aan den besmetten Dampkring van do 
Stad onttrokken, zedert in eenen welstand heeft kunnen worden ge
bonden, waar over zich een iegelijk, aan welken dcszells vorige staal 
bekend is geweest, moet verwonderen, doch hetwelk tevens met de 
levendigste aandoening moet doen herdenken, dat eene vroegere aan
wending van dit hulpmiddel aan duizenden Europecrs het leven zoude 
hebben gespaard, zoo dat wij niet alleen zouden meenen, dat de maat
regelen, door de Generale Commissie genomen, tot vestiging van de 
gewoone Residentie van den Gouverneur*Generaal, op Wel te Vreden, 
en tot legering van het Batavia’scli Guarnisoen, in de nabijheid van dien» 
behoorden te blijven stand grijpen, maar ook dat, in dien zelfden om* 
trek, op kosten van d^n Lande, een convenabel Gebouw behoorde te 
worden gecxtruëerd, om te dienen voor de bijéénkomsten der Ilogc Re** 
geering, met de. noodige Wooningcn voor derzelver beide Secretarissen, 
mitsgaders voor de Secretarissen cn Adjudanten van den Gouverncur-

«ïen Gouverneur-Generaal 
biogTayhie van dezen

1 Dit kampement werd onder Let bestuur 
Mr. P. G. vak Ovekstraten aangelegd. Zie 
Landvoogd in het Indisch Tijdschrift, IH1Q.

van
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Generaal. Aan den Gouverneur dient echter de faculteit te worden 
gelaten, om, wanneer builengewoone omstandigheden zulks noodzakelijk ■ 
mogten maken, den zetel van het Gouvernement, voor een tijd, naar 
éenig ander gedeelte van het Eiland Groot Java te verplaatzen, waartoe 
Articul 33 van het Charter speet eert; terwijl, hij de 34*t0 en 35*‘° Ar- 
ticulen, die voorzieningen voorkomen, welke ons de geschiktste zijn 
voorgekomen, in het geval, dat de Gouverneur-Generaal zich, zonder 
den Raad, naar eenig ander ander gedeelte van het Eiland Java mogt 
begeven.

Het Hoogste Bestuur in Indiën is, volgens Articul 2 Yan het Charter, 
ondergeschikt aan den Raad der Asiatische Bezittingen, en, aan den- 
zelven, Rekenschap en Verantwoording schuldig van alle deszelfs ver* 
richtingen.

Yoords dient het Charter zelve, waarbij de grondslagen gelegd zijn 
van de geheelte toekomstige beheering derzeive Bezittingen, tot eene 
richtsnoer voor dè Iloge Regeering, in het algemeen, en den Gouver
neur-Generaal in het bijzonder, waarnaar zij zich moeten gedragen in 
de uilöefTcning van het uitgeslrekt Gezag, waar mede zij respectivelijk 
moeten zijn bekleed. Echter verdienen zommige bepalingen, daarbij 
voorkomende, dat wij ’er ter dezer plaalze opzettelijk melding van ma
ken. Zoodanig zijn de voorzorgen, bij Articul 19 genomen, dat de Re
publiek, door de handelingen van het Indisch Bestuur, niet ligtvaardig 
in Onlusten of Oorlogen met eenige Inlandsche Vorsten of Staten kan 
worden gewikkeld, zonder dat echter de Rechten van den Staat, ofte 
dc veiligheid der Bezittingen, ingevalle van dadelijke aanslagen of in
breuken op dezelve, worden veronachtzaamd; eene beperking van Ge
zag, welke bet vorig Indisch Bestuur niet kende, doch zomtijds noodig 
kan zijn, om de neigingen der Staatszucht tot uitbreiding of over- 
heersching te breidelen, dan, wanneer dezelve nadeelig zouden kunnen 
worden voor den waaren roem of de belangen der Natie.

1

De afgelegenheid der Bezittingen, en dc billijkheid, dat echter der- 
zelYer Ingezetenen niet verstoken worden van die weldadige eigenschap 
van de Oppermagt des Bataafschcn Volks, welke, in zommige gevallen, 
de genoegdoening der Wet kan kwijtschelden, of verzagten, hebben 
ons genoopt, om bij het 20,to Articul voorteslaan, dat de uitöefïening 
van het recht van Gratie en Pardon in de Bezittingen, aan de Hoge Re
geering, werdc gedemandeerd, doch zulks is tevens, zoo wij vertrouwen, 
zoodanig omschreven, dat alle willekeurig misbruik daarvan volkomen 
is geweerd, en echter aan Ongelukkigen genoegzame gelegenheid ge
laten, om, in gevallen, waarin het Algemeen Belang kan toeiaten, 
dat de goedertierenheid den Souverain tusschen dc Wet en den 
Schuldigen lusschentreede, tot dit eenig middel van behoud toevlucht

van



ïI
168 . COKSIDERATIEK IR ADVIJS VAK DE COMMISSIE TOT DE*
te kunnen nemen, zonder genoodzaakt tc zijn, daartoe den ui (slag 

langwijle Briefwisseling met het Vaderland, in een bangen Kcr-? eener",
ker, aftewachten.

De stooring der Publieke Rust, in afgelegene Bezittingen, kunnende 
de geduchtste gevolgen, ja waar door derzelver veiligheid ofzijn van

behoud, al ligt, zoude kunnen worden in gevaar gebragt, zoo hebben 
wij gemeend, dat vooral, aan het Uitvoerend Gezag, een spoedig en 
krachtig werkend middel behoorde te worden in handen gegeven, om 
handelingen, daartoe strekkende, en nog veel meer dadelijke aansla
gen op die veiligheid, des noods, onmiddelijk te kunnen stuiten. Hier
toe is de inhoud van de 21,t0 en 22ato Articulen betrekkelijk. Bij het

[ eerste wordt, aan den Gouverneur-Generaal, de magt gegeven, om 
Persoonen, daarvan verdacht, onmiddelijk in verzekerde bewaring te kun
nen doen nemen, doch zoodanig, dat deze Politieke Detentie, in geen 
geval, langer dan zes Etmalen kan voordduuren, en de Gedetineerden, 
wanneer de Hoge Regeering bij een voorlopig onderzoek oordeelt, dat 
3er grond is tot beschuldiging, deswegens niet anders kunnen worden 
te recht gesteld, dan voor het Hoge Gerechtshof van Indiën.

Bij Articul 22, is welgemelde Regeering geauthoriseerd, om, wan
neer het Algemeen Belang mogt vorderen, dat eenige Persoon of Per
soonen, verdacht van Handelingen, strekkende tot ondermijning van 
het Publiek Gezag, of tot storing van de Publieke Rust en Veiligheid, 
ofte uit hoofde van eenige andere oorzaak van groot gewigt en aangele
genheid, onverwijld, uit de Bezittingen van den Staat in Oost-Indiën, 
zouden behooren te worden verwijderd, zoodanige Persoon of Personen 
dadelijk te doen vertrekken, of, des noods, optezenden naar Europa. 
Eene diergelijke magt tot opzending was ook bevorens, door ’sLand* 
.Wetten1, aan het Indisch Bestuur toegekend, doch onbepaald. Wij 
voor ons, van de nuttigheid en noodzakelijkheid der zaak zelve over
tuigd, meenen echter, dat ook, hier in, tegen alle misbruik van Ge
zag, kan cn behoort te worden gewaakt, eensdeels door de uitoefening 
van die magt, alleen te bepalen tot die gewigtige en buitengewoone

■

*

!

1 In art. 33 van den artikelbrief van öe Staten-Generaal van 4 September 
1742 was, onder anderen, bepaald, dat wanneer lieeren Bewindhcbberen 
of de Hooge Regering iemand opzonden 
diffamerende expressiën te gebruiken, of hem qualiteil of gage te ontne
men
zending, welke zij hebben gelieven te doen. Toen Kommissarissen - Gene
raal bij hunne missive van 24 Mei 1795 goedvonden drie leden van den Raad 
van Justitie des Kastcels van hunne bedieningen te ontslaan, met bepaling, 
dat zij met het eerst vertrekkende schip of schepen, met behoud van quali- 
feit en gage, naar Nederland zouden worden opgezonden, verklaarden zy 
dan ook slechts zulks tc doen «om redenen Om daartoe moverende».

het Vaderland, zonder daarbijnaar

zij op geenerlei wijze verpligt zijn redenen op te geven van de over-
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gevallen, zoo even oraschreven, anderdeels door de Regcering, deswe
gens, verantwoordelijk te stellen aan den Asiatiscben Raad, en zelfs 
aansprakelijk te verklaren in Rechten, wanneer dezelve, volgens het 
oordeel van dien Raad, daar in mogt gehandeld hebben uit volstrekte 
willekeur, bijzondere vijandschap, of opzettelijke onrechtvaardigheid; 
terwijl, in allen gevalle, bij het 23*t0 Articul'gezorgd is, dat van die 
magt nimmer misbruik kan worden gemaakt, tot het oelfenen van eeni- 
gen Politieken invloed op het Hoge Gerechtshof van Indiën, ofdePer- 
soonen hetzelve uitmakende, waaromtrent wij geene bedenking hebben 
gevonden, cene uitzondering te maken, daar de, door ons, voorgesla
gen plaatsing van dit Gerechtshof, op eenen genoegzamen afstand van 
de Hoofdplaats of eenigc andere Hoofd-bczitting, de gevallen genoegzaam 
ónmogelijk maakt, waarin het gebruik dier magt, ten hunnen opzichte, 
noodzakelijk zoude kunnen zijn. Gelijk nu de Gouverneur-Generaal, 
volgens onze voorstellen, permanent zoude zijn aan het Hoofd van 
het Indisch Bestuur, moet men verwachten, dat dc keuze van het 
Staats-Bewind, tot deze gewigtige Bediening, altijd vallen zal op voor
werpen, daartoe volkomen berekend, en zoodanig bekend door hunne 
probiteit en verdiensten, dat daaromtrent niets aan dc uitkomst worde 
ovcrgelaten; en, dit tot onzen grondslag nemende, hebben wij ons 
voorgcsteld het geval, dat, in zaken van groote aangelegenheid, en 
betreffende het welvaren Yan de Bataafsche Republiek, ofte het behoud 
barer Bezittingen, de meerderheid der Hooge Regering ware van een 
ander gevoelen, dan de Gouverneur-Generaal, zonder dat het mogelijk 

- zij de verschillende opiniën tot clkandcren te brengen, en gemeend, 
het oirbaar van den Staat te vorderen, dat in die gevallen (in naar- 
volging van het geen in de Engelsche Bezittingen, in Oost-lndiën, 
plaats heeft,) aan den Gouverneur-Generaal de magt worde gegeven, 
om het Besluit optemaken, overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen, 
doch ook geheel alleen onder zijne afzonderlijke verantwoording; daar 
bet ons is voorgekomen, dat het publiek welzijn ten hoogsten zoude 
kunnen worden geëxponeerd, wanneer de Man, door het Staats-Bewind 
zelve, aan het Hoofd der Zaken geplaatst, en reeds als zoodanig met 
cene veel uitgestrektere verantwoording belast, dan de bijzondere Leden 
der Regcering, — die het best den schakel kent van alle zaken en om
standigheden, het Bestuur der Asiatischc Bezittingen concerneerende, 
en, zal hij dit Bestuur wel en gelukkig uitöeffenen, alle de verrich
tingen der Regeering, in zaken van gewigt, tot bevoordering van zijne 
deugdzame oogmerken, moet kunnen doen zamenwerken, — in die ge
vallen, door overstemming, zoude kunnen worden genoodzaakt, tot 
dc uitvoering van maatregelen, welke bij, in consciëntie, zoude ver- 
meenen, tegen dc wezenlijkste belangen van den Staat te strijden.

I
1
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Deze magt moge gröotcr schijnen, dan die bevorens aan de Goü- 
Vertieuts-Genefabl onzer Bezittingen in Oost-Indien toekwam, doch de
zelve Wordt rijkelijk opgewogen, door de bepaalde verantwoordelijkheid, 
waaronder déze Ambtenaar, gelijk in meer dan andere opzichten, ook 
hier omtrent, volgens onze voorstellen, gebragt wordt, en door de be
palingen, voorkómende bij het 26#to Arlicnl van het Charter, waarbij 
dé strengste maatregelen zijn genomen, ten einde de Asiatischè Raad, 
aan welken de GóUVerneur-Generaal altijd ten vollen ondergeschikt 
blijft, in alle gevallen, waarin hij noodzakelijk mogt hebben geoor
deeld van deze buitengewoone magt gebruik te maken, ten spöedigsten 
ten volledig en naauwkeurig verslag bekome van alles, wat daartoe 
betrekking heeft, en dus in staat Wórde gesteld, om, des noods, zoo
danige voorzieningen te kunnen doen, als de zaak zoude mogen ver- 
cisschen, terwijl die zelfde magt reeds aanmerkelijk wordt beperkt bij 
het 25sle Arlicul, Volgens welk dezelve zich niet vermag uittestrekken 
tot het’némen of uitvoeren van zoodanige Besluiten, welke niet wettig
lijk zonden hebben kunnen worden genomen, met concurrentie van de 
Raden, nochte tot het opbrengen van eenige Belastingen, en ook alleen 
Wordt toegekend aan een Gouverneur-Gencrnal, door het Staatsbewind 
aangestekl, en dus met dat gedistinguëerd vertrouwen vereerd, hetwelk 
dé voorname grond van dit ons voorstel uitmaakt,

Vorderen bet gewigt en het aanzien der Bediening van Gouverncnr- 
Géhcraal, dat bij, die dezelve bekleedt, zij van een onbevlekt Charac- 
tér, veel mindér nóg kunnen dezelve dulden, dat deze Hoge Ambtenaar, 
in-eenig geval, geduurende zijne functie, in Indien, zoude kunnen zijn 
bloot gesteld aan gcrechlelijke vervolging, wegens misdrijf. Slechts 
de zweem daar van zoude hem, zelfs bij de volkomcnste Onschuld, 
Wannéér dié naderhand mogt blijken, bij hun, voor welken hij de 
Hoogheid van het Bataafsche Volk moet vertegenwoordigen, die 
mate Van eerbied én hoogachting doen verliezen, welke daar toe 
verëisch't wórden, en das, dadelijk, onbekwaam maken tot liet vol
brengen zijner functien. Wij gevoelen, zoo zeer als iemand, al wat 
gezegd kan worden omtrent de mogelijkheid, dat aldus cenc mis
daad, in den Persoon van den Gouvcrneur-Gcneraal, voor een tijd, 
Ongestraft zoude kunneh blijven, en het 'Strijdige van zoodanige uit
zondering met de Algemccne Beginzelen cener gelijkmatige Rechts- 
ptaging, die zoo Zeer voegt aan een vrij Gcraeencbest; doch meenen, 
dat, daar tegen, in aanmerking behoort te komen, dat de onder
stelde hoedanigheden ïn hen, welken dit Ambt zullen bekleeden, 
het genoegzaam voor moreel ónmogelijk moeten doen houden, dat zij 
zich aan zoodanige misdaden zullen Vergrijpen, en dat, wanneer ech
ter Voorbeelden der 'droevige uitwerkzelen van mcnschelijke zwakheid

!
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of driften, zelfs in lmn, die hunne deugd, door cene lange en stand
vastige hcoeffening, hoven dezelven, schenen gesteld te hebben, de 
Phijsicque mogelijkheid daar van overlaat, de nadeelen, welke voop 
de Maatschappij, in een enkel geval, zouden kunnen voordspruiten, 
niet te vergelijken zijn met die, waar aan de Algemeene Belangen 
geduurig zouden kunnen zijn blootgesteld, wanneer de Vertegenwoor
diger van de Oppermagt van liet Bataafsche Volk in Indiën, aldaar, 
wegens misdrijf, in Hechten zoude kunnen worden aangesproken; ja 
de invloed, daar van, op de denkenswijze der Asiatische Volken 
zoude zoo groot zijn, dat hij, die eenmaal die lloge Waardigheid heeft 
bekleed, zelfs dan niet, onzes erqchtens, aan eenige Crimineole ver
volging in Indiën behoort onderhevig te zijn, wanneer hij dezol? 
ve heeft afgclegd; de smet daar van, zoude in het oog der Volken, 
zelfs het voorheen door hem bekleedde Character, in zijne Op
volgers, krenken, en wij houden het daarom voor verkieslijk, dat, 
(volgens Articul 28 van het Charter) de Gouvemeur-Generaal, 
wegens alle misdaden, door hem, in Indiën, het zij gedurende, of k 
na het afleggen van zijne Ambts-bediening, gepleegd, terechtsta 
voor het Nationaal Gereehtshof, hier te Lande; op dat echter de Gou? 
verneur-Generaal wete, dat dit voorrecht, door eene imperieuse nood? 
zakelijkheid voorgeschreven, door hem, niet ongestraft zoude kunnen 
■worden misbruikt, om gepleegde misdrijven aan de kennis van dit Ge? 
rechtshof, ofte van het Staats-Bewind te onttrekken, behoorep de Prae? 
sidenfc van bet lloge Gerechtshof in Indiën, benevens de Procureur- 
Generaal, geautboriseerd te zijn, om daaromtrent zoodanig toevoorzicht 
te oefleneu, als, hij het aangehaalde Art. 28, is voorgedragen,, doch 
waar van de uitwerkzelen zich, van hunne zijde, nimmer, op eeniger? 
leije wijze, voor het oog van het Puhliok in Indiën, hohooren te ma? 
nifesleren.

Ook de conservatie van het Character van de Raden van Indien, voor 
het oog van don Inlander, vordert in dezen veel omzichtigheid, en hij? 
zondere bepalingen. Daar hetzelve echte? geenszins in aanzien gelijkstaat 
met dat Yan den Gouverneur- Generaal, zijn ons geene genoegzame re
denen voorgekomen, waarom deze Raden niet in geval vai? mis
drijf, in Indiën zouden kunnen worden te recht gesteld, mit? ?ulkq 
niet geschiede ter plaatse hunner Residentie, maan alleon voor het 
Hoge Gerechtshof, en daaromtrent alle die noodiga eguards worden 
in hot oog gehouden , welke de aart der zake in dpt Land schijnt 
te vorderen, gelijk wij zulks, hij de 30, 31 en 32 Articulen van 
ket Charter, hebben in het oog gebonden.

Wij houden liet voor een wezenlijk gebrek in tegenwoordige 
inrichting van het Indisch Bestuur, dat zoo wel alle deelea fan
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Administratie ,' als van Regeering, zich zamen gevoegd vinden in het 
Lichaam der Hoge Regeering. Hier door is de Gouverneur-Generaal 
verpligt, zich op te houden met veelc zaken en details van min
der belang, welke zijnen kostbaren lijd verslinden, en verhinderen, 
denzelven geheel te bestceden tot dc betrachting der groote belangen, 
welke hem zijn toebetrouwd.

Ook maakt zulks de vergaderingen der Hoge Regeering menig-, 
vuldig en Iangwijlig, terwijl ook de bezigheden van den Directeur- 
Generaal, die ondergeschikt aan dc Hoge Regeering, het toevoor- 
zicht heeft over den Koophandel, en de administratie der Finan- 
tiën en Goederen van de Compagnie, zoo uitgestrekt zijn, dat er 
maar . weinige gevonden' worden, in staat, om dezelve met de ver- 
eischte nauwkeurigheid waartenemen, waar van de Compagnie meer
malen de: nadeelige gevolgen, tot hare merkelijke schade, ondervon
den heeft. Wel is waar, dat met den Koophandel cn eigene Scheep
vaart vecle werkzaamheden zullen wegvallen, welke voorheen het 
Indisch Bestuur bezig hielden, doch de Administratie der Finantiên, 
het naargaan Yan alle gedeelten der Publieke Oeconomie, zoo te 
Batavia, als op de Buiten-Comptoiren, het gadeslaan der onderschei
dene Cultures op Java, aan welker, instandhouding, aanmoediging, 
verbetering, den Slaat zoo veel gelegen ligt5 bet toezicht, daar over, 
op de Buiten-Comptoiren; dat, over den Particnlieren Handel, wel
ke cene geduuirige. werkzaamheid vordert, ten einde aan den eenen 
kant ongestoord die vrijheid te genieten, welke aan denzelven zal 
worden toegekend, en, aan den anderen kant, binnen dc palen te 
worden gehouden, . waar door die vrijheid zal worden afgeperkt het 
ontvangen, gadeslaan, en afzenden of afleveren der Producten, welke 
door den Staat, het zij uit hoofde van Verbindcnissen met andere 
Vorsten, bet zij uit deszelfs eigene Territoircn, zullen worden ont
vangen; — dit alles, en de menigvuldige details, welke daar toe 
gehooren, zoude ten minsten eene verdubbeling vorderen van het getal 
der Raads-ledcn van de Hoge Regeering, door ons voorgeslagen, 
cn dan nog zouden de inconvcnienten, welke thans, uit eene op
eenstapeling van zoo veele bezigheeden, van verschillenden aart en 
gewigt, in het Lichaam der Regeering, welke tlians worden onder
vonden, blijven voordduuren.

Om dierbalven daar in te voorzien, en bet Bestuur te brengen 
op den meest geregelden en gesebikten voet., om, aan den Staat, 
eene zuivere en oplettende Administratie en bchecring van zijne Gel
den , Goederen en Domeinen, te verzekeren, en alle misbruiken , 
zoo veel mogclijk, te weèrcn, achten wij noodig, dat, met intrek
king van den Post van den Directeur-Generaal, een Raad van Fij

j
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nantiën en Domeinen * rcsideerénde te Batavia , en, onder hét. Pre-, 
sidie van een der Ordinaire Raden van Indiën, bestaande in 
Vice-president en agt Raden, behoort te worden opgericht, bene
vens cene Generale Rekenkamer, bestaande uit drie Rekenmeesters, 
van welke beide Collegiën wij. de hoofdtrekken hebben opgegeven 
bij de 37, 38 en 39 Arliculen van het Charter, en bij de 40, 41. 
en 42 Articulen van de Instructie voor den Gouverneur-Generaal;, 
terwijl aan het nieuw Bestuur in Indiën, aan het welk het Staats- 
Bewind zal goedvinden deszelfs vertrouwen te schenken, de verdere: 
Organisatie dezer beide Collegiën behoort te wórden overgelaten. .

De Iractementen der Leden dezer nieuwe .Collegiën zullen minder 
behoeven te zijn, dan die van de Raden van Indiën, en dus voor 
een groot gedeelte gecompenseerd worden door de besparing van het 
getal dezer laatsten, welke, volgens ons /voorstel, plaats zoude heb
ben, terwijl ook de Presidiums van verscheidene mindere Collegiënjt 
welke thans door Leden van de Hoge Regeering worden waargeno
men, inzonderheid die van de Weeskamer, en Heemraden der Ba- 
taviasche Ommelanden, zeer gevoeglijk vöordaan aan de Leden :Van 
den Raad der Finantiën en Domeinen zouden kunnen worden op-, 
gedragen, en de Inkomsten, daar aan verknogt, in Computatie ge- 
bragt van derzelver Bezoldigingen. Eene andere besparing zoude men 
vinden in de afschaffing der afzonderlijke Directie over den amfir 
oen-handel, zoo lang deze Handel voordduurt, welke geheel op den- 
voorn. Raad zoude dienen te worden overgebragt. De thans exteeren- 
de Bedieningen van Ontvanger-Generaal, en Klein Cassier, zouden’ 
kunnen in stand blijven, met dat onderscheid, dat de Ontvanger-- 
Generaal aan den Raad wierdt toegevoegd, als een zijner Minis
ters, en in dezen Post ingesmolten die van Groot Cassier, terwijl 
de Klein Cassier mede aan den Raad ondergeschikt zoude moeten 
zijn, en voords alle thans plaats hebbende heilzame voorzorgen, tot se
curiteit van de Publieke Cas, zorgvuldig moeten bewaard blijven. Behal- 
ven dat, zoude de Raad nog moeten, voorzien zijn van, eenen Secre- 
cretaris; doch de Bedieningen der beide Opper-kooplieden van het 
Kasteel, thans noodig om de werkzaamheden van den Directeur-Ge- 
neraal te verligten, zouden kunnen worden ingetrokken, zoo wel als 
de Bediening van Visiteur - Generaal, wiens func tiën aan Rekenmeesr 
teren zoude worden opgedragen.

Het groot belang, liet welk de Staat heeft bij de instandhouding 
en goede administratie der Javasche Hout-bosschen, in deszelfs Terri- 
toiren gelegen, vordert, naar ons inzien, dat, onder bet algeineen- 
toezicht daar
meinen zoude tockomen, een afzonderlijk CoHegié, uit drie kun-.

H =een.
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het welk aan den Raad der Finantiën en D°-over,
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dik© Lieden bestaande, daar mede bijzonder werde belast, bet welk 
deszelfs verblijf zoude moeten houden op zoodanige plaats van Java’s 
N. O. Kust, als liet best geschikt kan worden geoordeeld, om die 
Bosschen, met do meeste nauwkeurigheid, te kunnen gadeslaan, en 
bet Bestuur daar over uitöeffenen; ook de hoofdcigenschappen van 

van Houtvesterije zijn, bij het 40 Art. van hetzoodanig Collcgie
Charter, en het 43 Art. der Instructie voor den Gouverneur-Gene
raal, aangeweezen, en de verdere inrichting van hetzelve dient, als 

Plaalselijke omstandigheden verbonden, almede aan het toekom
stig Bestuur in Indiën te worden overgelaten, zoo wel als bet ma
ken van alle nieuwe inrichtingen op de Buiten-Comptoiren, welke,

aan

in den geest der nieuwe inrichtingen, ter Hoofdplaatse noodig zul
len zijn, om alles, zoo veel mogelijk, te Brengen op eeneh eenpa- 
rigen en met elkanderen overëensfemmenden voet; alles echter on
der approbatie van den Asiatischen Baad, aan welken daar toe, door 
den Gouverneur-Generaal in Rade, de noodigc voordraglen zullen 
moeten worden gedaan.

Tot dus verre hebben wij gehandeld over den vorm van bet aan
staande Bestuur in Indiën; thans moeten wij nog melding maken 
van eenige grondregelen, welke omtrent de uilöeffening van dat Be
stuur behooren te worden vastgesteld, voorkomende bij de 42ste en 
vólgende Articulen van het Charter, en wel in de eerste plaats 
omtrent de Ambtenaren.

(!

i

Geheel verkeerd was die inrichting, onder het vorige Bestuur, vol* 
gens welke de meesten der Ambtenaren , in Indiën, hun bestaan voor
namelijk moesten vinden in zekere bijmiddelen, van hunne eigenlijke 
Bezoldigingen afgescheiden.

Dit maakte liunnne Inkomsten afhangelijk van de willekeur hunner 
Gebieders, van hunne eigene meerdere of mindere nauwgezetheid, 
en gaf aanleiding tot onnoemlijke misbruiken. • i - > . - •

De Generale Commissie heeft wel getracht zulks op een beteren voet 
te brengen, en liadt daartoe reeds een aanmerkclijkcn stap gedaan/ 
door vaste bepalingen te maken omtrent dc Inkomsten van 
tenaren te Batavia, met afschaffing van alle ingeslopene misbruikea 
daaromtrent, doch ia, door do tijdsomstandigheden, en dcrzelver ge
volgen, verhinderd geweest, zulks verder te voltooijen. Ook vondt 
zij zich te zeer belemmerd door den slechten staat der Finanliën van 
4e O. I. Compagnie, en door den bepaalden last, aan baar hij hare 
Instructie gegeven, tot invoering van het middel van Ambtgeld, <?m, 
daar in, met de noodige ruimte te:kunnen bandelen, gelijkanderzintë 
strookte met hare denkbeelden, welke men op dit stuk aantrêft, bij 
haar bekend Bericht van d#n 4 Jnlij 1796; doch nimmer kon een go-

!
alle Amb-

■
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schitter tijdstip, dan het tegenwoordige, gevonden worden, waar in, 
als het ware , eene geheel nieuwe vorm van Bestuur wordt daargeételd, 

ook hier in, eene volledige reforme te maken.
Tot eenen grondslag daar van zal, naar onze gedachten, moeten die

nen, dat (volgens Articul 42 van het Charter) alle Ambtenaren in In- 
diën, zonder onderscheid, zoodanig door den Staat worden bezoldigd, 
dat zij, naar de gelegenheid der Plaatsen , volgens hunnen Bang en 
Character behoorlijk kunnen beslaan. — Wij zeggen behoorlijk, want, 
hoe zéér wij ten vollen overtuigd zijn van de noodzakelijkheid, dat in 
die Gewesten, elk Ambtenaar niet alleen geen gebrek lijde aan het 
noodige tot onderhoud van zich en zijn Huisgezin, maar ook op eene ' 
betamelijke wijze, elk naar mate van zijnen staat, gemeten kan dio 
aisancesvan liet leven, wélke 'aldaar als behoeften kunnen worden be
schouwd, en dat ’er enkele Bedieningen moeten overblijven, die aan 
allen het vooruitzicht laten van fortuin, indien zij zich zulks dooreer
lijkheid en ijver waardig maken, moeten wij echter tevens opmerken y 
dat zoo wel eene al te groote ruimte, als te verre getrokkene spaar
zaamheid , in dezen schaden kan. Zoo rasch de Bezoldigingen de we
zenlijke behoeften der Ambtenaren, elk in zijnen kring, merkelijk te 
boven gaan, en dus de regelen van eene wel verstane spaarzaamheid, 
welke in alle emploij van ’sLands Penningen zoo noodig zijn, over
schrijden , brengt zulks een gevaarlijk denkbeeld mede van de ruimte 
van de Cas , waar uit dezelve vloeijen, en men begrijpt, dat , die 
zoo veel, ook meer missen kan. Daarenboven, zoo raseb men ééns 
dc palen van bet geen men wezenlijk naar zijnen staat benoodigd heeft, 
is te buiten gegaan, laat zich het denkbeeld van behoefte niet meer 
beperken, het zet zich uit, naar mate men middelen vindt om dezelve 
te vervullen, en doet eenen geest van verkwisting ontstaan, die voor 
de algemeena belangen doodelijk is. Het nabuurig Engeland kan hier 
van, zoo wel in deszelfs Europische Stalen, als Indische Bezittingen, 
tót bewijs verstrekken; de ingebeelde Behoeften der Ambtenaren zijn^ 
naar mate van derzclver Bezoldigingen, aangegroeid, en die Bezoldi
gingen, lioe buitensporig ook, zijn echter onvoldoendo, om de gevol
gen der Hebzucht, en misbruiken, te wccren. Jden dient zich das*
Züo wel voor het een, als voor het ander te wachten, en zich minder 
toctelcggen om het lot der Ambtenaren opulent te maken, dan om tB 
Zorgen, dat zij van hunne Bezoldigingen behoorlijk kunnen bestaan. 
Hiertoe kan veel toebrengen, wanneer gezorgd wordt, dat zij zich goed-, 
koop van alle volstrekte noodwendigheden kunnen voorzien; —r* moer- 
nog, wanneer zij, die zich aan het hoofd van het Indisch Bestuur 
znllen bevinden , door hün eigen voorbeeld zullen trachten, dien geest 
van Spaarzaamheid, orde, en ingetogenheid, die eenvoudige Holland-.

om
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sche Zeden, weder onder hun te doen herlecven, door welken zij 
uitblonken, die de eerste gronden van 
Indiën gelegd Lebben, en welker jammerlijk verval als cene der voor
naamste oorzaken mag worden beschouwd 
staat van' de 0. L Compagnie, zedert bet begin der vorige Eeuw.

Hier in dan eene billijke mate houdende, achten wij bet zeer mo- 
gclijk, de meerdere Bezoldigingen, welke aan dc meeste Ambtenaren 
zullen moeten worden toegelegd, voor een groot gedeelte te vinden , 
uit heilzame reformes, die als dan met vrucht zullen kunnen worden 
daargesteld, tot vermeerdering der Inkomsten, en vermindering der 
Uitgaven van den Staat; en wanneer de Bezoldigingen der Ambtenaren 
dan eens zullen zijn gebragt op een goeden voet, moet ook bet genot 
daar van volkomen aan de Bezitters zijn verzekerd; zij moeten niet 
bloot staan om zich daar van een gedeelte, door Belastingen van Ambt
geld , of andere , welke die ook zouden mogen wezen , weder te zien 
ontnemen, dewijl zulks onmiddelijk zoude aanloopen tegen die begin
zelen , welke wij in dezen tot grondslag der aanstaande inrichtingen 
hebben aangenomen. Daarentegen,. zouden zij jaarlijks iets kunnen 
bijdragen tot. een Fonds, ter ondersteuning van Bchoefligcn, Wedu
wen en Weezen van Ambtenaren, zoo lang dezelve in Indien verblij
ven, bet welk voor hun geen gevoelig gemis behoeft te zijn , en waar 
van. bet voordeel ook wederom op liun-zelven zoude terugvloeijen.

Het zal niet noodig zijn de voordeclen, welke uit eene behoorlijke 
Bezoldiging der Ambtenaren, voor den Staat, zullen voordvloeijen, 
breedvoerig te betoogen; het is niet alleen te verwachten, dat jonge 
Lieden van eerlijke beginselen, daar door, zullen worden aan gespoord 
om bun Vaderland in Indiën te dienen, waaruit, door den lijd, de 
beste gevolgen voor bet Bestuur der Bezittingen van den Staat aldaar, 
in bet algemeen, moeten voordvloeijeu, maar men zal ’cr ook bet recht 
door verkrijgen, om ben, die, als dan nog, zouden mogen trachten 
om, door zijdclingsche wegen, hunne Inkomsten te vermeerderen , 
naar de gestrengheid der Wetten, te kunnen straffen, en dus allen 
behoorlijk tot bunnen pligt te kunnen houden. Een ander kwaad zal 
dan ook met nadruk kunnen worden beteugeld, het welk, voorna
menlijk in bet Gouvernement van Java’s N. O. Kust, meermalen tot 
de schandclijkste concussiën van Inlanders en Cbineezcn beeft aanlei
ding gegeven, namenlijk bet geven en aannemen van Giften, Gaven 
en Geschenken. Het is wel niet mogelijk, zulks volstrekt te verbieden, 
en men dient hier omtrent iets 
ven.

Nedcrlandsch grootheid in Oost-

de verachtering van denvan

!

aan de gebruiken dier Volken toetege- 
Inzonderheid kan de Gouvcmeur-Gcncraal dikwijls, zonder aan

stoot te geven, zich niet dispenseeren van liet aannemen van Geschen
ken van Inlandsche Vorsten en Grooten, niet staande onder de on-
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middclijke heerschappije van den Slaat , welke hij dan'ook , volgens 
VLands gebruik, met Tcgen-geschenken moet recompcnsecren, doch 
zulks kan onder genoegzame bepalingen worden gebragt, om , voor 
het vervolg, alle misbruiken voorlekomen , waar van wij ons vrij meer 
vrucht voorstellen, dan van een algemeen verbod, hoedanig bij de 
0. I. Compagnie plaats hadt, doch, om dat het niet uitvoerlijk was,- 
ten laatslen geheel wierdt uit het oog verloren. Uit dit oogpunt moet 
dierhalven beschouwd worden de inhoud der 42®t0 en 43*t0 Articulen 
van het Charter, op dit respect, mitsgaders het.6do Articul der In
structie van den Gouverneur-Gcneraal. Van geen minder belang ach
ten wij het voor. den dienst van den Staat in Indiën, dat alle wille
keur in het begeven van Ambten worde geweerd, en een iegelijk de 
verzekering hebbe, voor zoo verre zulks eenigzints mogelijk zij, van 
op zijne beurt te zullen worden bcvoorderd, wanneer hij zich dit waar
dig maakt door een ijverig en goed gedrag. Deze zekerheid beschou
wen wij als het voornaamste en onontbeerlijk middel, om de eerzucht 
der Ambtenaren optewekken, zonder welke • men van hun niet anders 
kan verwachten dan eenen doodcn arbeid. Hier bij dient ook vooral in 
het oog te worden gehouden, hoe onbegrijpelijk hard en ontmoedi
gend het moet vallen voor hun, welke, jaren lang, hun Vaderland 
in een ander Waerelddeel, en dikwijls op het ongezonden Batavia, heb
ben gediend , en hunne besten levenstijd daar aan opgcölFerd, in het 
vooruitzicht van ééns hun fortuin te zullen kunnen Verbeteren, om 
door Lieden, die van lierwaards, of in goede Bedieningen, of met aan- 
beveclingen van Hooger lland, worden uitgezonden, te worden boven 
liet hoofd gesprongen, en daar door de hoop, waar mede zij zich jaren 
lang opbeurden, in rook te zien verdwijnen. Het is ongetwijffeld de 
wil des Bataafschen Volks, om diergelijke ongerechtigheden voor het 
vervolg te verbannen, en het voorwendzcl van bijzondere bekwaamhe
den, in zulke begunstigde voorwerpen , kan voorwaar niet opwegen 
tegen het zeker nadeel, het welk niet missen kan daar uit voor den 
dienst van den Staat in het algemeen te ontstaan, welke alzoo, ten 
gevalle van éénen, van de lust en ijver van allem, welke daar door 
wordt te kort gedaan; beroofd wordt ; hoe zal men ook van het Indisch 
Bestuur de gestrenge naarkoming kunnen vorderen van beginzelen, 
^aar aan men zelfs zoude weigeren hulde te doen ? ,

Het is bekend, dat ’cr verschillende trappen waren in den dienst 
van de O. I. Compagnie, waar van de meesten wierden uitgedrukt 
door benamingen, waar toe de aart van een handeldrijvend Ligchaam 
aanleiding hadt gegeven. 1 Thans , nu de Staat, zich met geen Handel

»••• fi'h ‘I I

i

i.
v ■

'
1

UW

t t VI'

1 Tijdens de Comp. bestonden er drie gequalificeerde rangen, die van ’Op-
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eigen rekening willende bemoeijen, nxich bepaalt tot de uilöeflcr 
ning van een Politiek en Dominiaal Gezag in dio Gewesten, en de 
▼orm .van Bestuur daar naar; inricht,. worden die benamingen (van 
0 pperkoopl i eden $ Kooplieden, enz.) zeer oneigen; bet zoudedierhal- 

dienslig zijd.. dat eenü-ander maatstaf wierdt daargesteld,. om to 
dienen, zoo wel bij de vervulling. van openvallende Bedieningen, al* 
tot liet regelen der o-angen.tan do .verschillende Ambtenaren, wélke, 
als een noodzaaklijk kenmerk', voor den: Inlander,- van de maat van 
gezag, die een iegelijk hunner bezit, in stand moeten blijven. Geen 
geschikter middel hebben wij daar toe kunnen uitdenken, dan eene 
verdeeling van..alle Ambten én Bedieningen,» beneden die van den' 
Gouvemeur-Gcneraal en de Baden .van Indiën, mitsgaders van den 
President en verdere Leden van het Hoge Geregts-Jiof, en boven dio 

Scribenten of-, Glercqueri, in vier dassen, naar mate van dcrzel- 
ver aangelegenheid. en Inkomsten» | 
i; Het formeeren. dezer Classificatie, en bet maken, eener Lijst der 
Bezoldigingen,i:!welke aan allo/ de respecUve: Ambtenaren, op den 
roet, door ons, zoo jevefl; verhandeld, zouden moeten worden toege
legd, dient aan, de& Goüverneur-Generaal ,en Baden te worden gede- 
inandeerd, en zoo rapefi zulks zak zijn tot stand gebragt en ingevoerd ,; 
zouden geene Ambtenaren, i onder do voorschreve Glassen sorteerende, 
mahr- alleen Clerquen, mootón ‘ worden-• uitgezonderd, zoodanig gequa-i 
lificeerd, als./bij,; het 47 Arlicul - v«n bet :Charter, staat uitgedrukt, 
terwijl,: als dan,i ook dadelijk eert aanvang zonde .moeten nemen do 
eijnosnre, hij de .44 en 45 AvlicuUn voorgedragen, omtrent de ver
vulling van olie openvallende Ambten en Bedieningen, tot do voor- 
fdhreve Glassen beboorende. j' yiyj / r.-o} >N>»« ui
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Eenige bijzondere bepalingen, op dit respect, -nog bij het Charter 
voorkomende, als, ('Aatiwl-44) dal niemand ,tot een Ambt vaj* eeno 
hogere Classe mag worden a.angeslcld, -tou zij hij -drie achtereenvol
gende ja ren 'gefVngeerd hebbpin die, vaar . uit de. vervulling ge
schieden' moet>r~. dat (Arlieul 45) geen Ambtenaar het Ambt, waar 
toe hij hevoorderd wordt,, yerfnag Xo weigeren, ,—. dat ook de Clerc* 
quen (Ariicul 47') driejaren, als zoodanig, in Indiën moeten hebben 
dienst gedaan, alvorens,-tot een Ambt van .de vierde Classo to kun
nen worden aangesteld. en dat alle Cirile, Ambtenaren j alvorons'i» 
functie teiireaden, (Aritcul 51)] moeten afioggen den Eedivan Pur-
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porköopman, Koopman en Onderkoopman', en déze 'Tangen -ivoren ann Ce 
«indqwdieidonc bcdipnijjge*ve»bqudVf>? UU do, corslgejneldc warden
de Kaden van Indië en Gouverneurs in de builen-bezittingen, waartoe 
meestal benoemd werden de secretarissen der Kcgcring en ojjperfcooplie&en
tiw het kasteed ak de eersten, i# sang n» Gouverneurs» ' >r ‘
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ge. ■«* Deze bepalingen, zeggen -wij y ; hebben eomglijk tot doel,- aan 
dcri eenen'kant, alle willekeur en misbruiken in het begeven dér 
Ambten to wccrèn, of immers zóO’ moeijelijk mogelijk tè'makenv doch 
ook, aan den- anderen kant,' aan het Indisch Bestuur1 Zoo' veel magt 
en keuze te laten, als noodlg'i$ ï om altijd, aan‘bekwaamheid y eene 
billijke voorkcurb te künheii geven,’ én'voor feiomén, idat bloote 
anciënniteit op zich zelfs; ! eeno voldoende titul worde om de bevoor- 
dering- tot ccnig Ambt, rals-een rechéytè kunnen eissehen, het welk 
wrj voor dc eerzucht der -Ambtenaren, en gevolgelijk 1 ook voor den 
dienst ivan : den Staat y ' 'even schadelijk 1 achten,: als ontmoedigende 
verongelijkingcn; terwijl eindelijk nog ccnc laatste waarborg voor de 
deugdzaamheid van het Bestuur, in dit opzicht, gelegen' is* in dé 
bepaling, (Arlicul 45) dat alle aanstellingen, door den Gouverneur 
Generaal in Rade gedaan, tot Ambten der drie eerste Glasseri, dc 
goedkeuring behoeven van den Asiatischen Raad.

Volgens het 48 Articul kannen gcenc Ambtenaren, ,tot de voor- 
schrevo vier Classën -behoorendej hunne Ambten’on' Bedieningen 
anders bezitten,» dan tot kennelijk wederzeggens toé, het zij van den 
Raad der. Asiatische Bezittingen, ofte van den Gouvemcur-Gencraal 
en Raden; tot beter verstand hier van; moeten wij aanmerken, dat; 
gelijk de regels eener betamelijke O economie voorschrijven, dat de 
Staat gceno andere:, noch meer Ambtenaren bezoldigt, 'dan volstrekt 
noodig zijn, waar uit, reeds volgt, dat, zullen dc-zaken goed gaani 
ccn iegelijk;zijn Ambt behoorlijk moet kunnen en willen waarnemen, 
zoo ook, in deüitgebreidc Indische Bezittingen van den Staat, zeet 
▼cèle ondergeschikte -Ambten en Bedieningen zijn, • dié. als op zich 
zelvcn staany én welker waarneming viniden -grootsten-'invloed kan 
zijn op hare wezenlijkste helangeni . Yan dien aart zijn.; allo' Gonver^ 
ncurs, ■ Commandeurs, Gezaghebbers, ' Residenten, met dè beheering 
van, aanzienlijke Districten, dc waarneming van de belangen van ;dëii 
Staat aan Hoven van Asiatische Vorsten, het toezicht over de Cultu
res, de directie; van Inlandeche1 Hoofden, cnz.,\ belast , eii zulks,1 meest 
op verre afstanden van dc Hoofdplaats vanlndicn;-- cu’den Zetel, van 
het Gouvernement; ;:op honderderlei wijzen \kunneh deze - Ambtenaren 
het bun .tóclietrouwd Dcsföur 'verkeerd-:of‘gebrekkig 'uitöeöènen, tot 
groot nadeel van iden Staat, zonder dat eer echter-; voldoende redenen 
zouden, kunneni zijn, ofibeweezen worden, .om hun gerechtelijk daar 
van te ontzetton;^ ja,: de zteketheid. van daaÉ omtrent niets anders to 
vree2on te. höbl>en, /dan een ;Decreet van; den Réchter,: op, in Rech
ten- voldoende .bewezen gegrond,, en mét de vereisebte formaliteiten 
bekleed; zoude—genoegzaam zijn ,. !om kwalijkgezinden. alles geöorloofd 

doen'achten, ,wM-,hun.-§lechts. daar. ahn.niet.blootstelde; svan-
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staltige gevolgen hier van: doen zich genoeg van zelveh op,' en be
hoeven. niet te.; wijken voor de nadeclen, daar yan te verwachten, 
ook vordert de billijkheid; dat het Hoogste Bestuur in Indiën, belast 
met.de Regeering van jfulie .uitgestrekte. Bezittingen, en 'verantwoor
delijk voor derzélver, veiligheid en.behoud', het-vermogen hebbed om 
de verschillende raderen.van-het Politiek Bestuur, daar toe, op eene 
nuttige wijze te doen zataenwerk'ehy en, , bij eene zichtbare ontsten
tenis, daar in, door een dadelijk werkend,middel, te kunnen voor
zien, en wij kennen daar toe geen ander, dan dat, bij het voorschreve 
48 Articul voorgedragen, , terwijl de verantwoordelijkheid der Hoge 
Regeering aan den Asiatischen Raad, en van dezen Raad aan het 
Staats -Bewind, de middelen verschaft, om ook, r-hier omtrent, alle 
misbruik van gezag, tegen te- gaan-..--: < ' i. :

Eindelijk, jiebben wij begrepen, dat nog een ander krachtig mid
del konde worden gebezigd, om alle Ambtenaren, in Indiën, tot 
liunnen pligt, te houden. Hunne verantwoordelijkheid plagt op te 
houden met hunne komst in Europa,■ alwaar de Oost-lndische Com
pagnie geene Jurisdictie hadt, doch het is noodig, dat hun ook het 
zwaard der Gerechtigheid hier te Lande in de oogen blinke, wanneer 
zij zich zouden mógen voorstellen, een misdadig gedrag aan het oog 
der;Justitie,; in Indiën, te kunnen onttrekken, of deszelfs invloed 
te kunnen ontduiken-, dat dan een iegelijk hunner, van den eersten 
tot den laatsten, onder de geduchte vcrpligting werde gebragt, om, 
na hunne terugkomst hier te Lande, te moeten te recht staan voor 
het Nationaal Gerechts-hof, wegens delicten, door hun, in Oost-In- 
diën gepleegd,, ten; ware, vóór hun vertrek, van daar reeds eenige 
Procedures deswegens, voor; hunnen Competenten Rechter, tegen hen 
mogten zijn. geëntameerd geweest, in welk geval, zoodanige Procedures 
voor denzelvcn Rechter zouden moeten worden voordgezet en ten ein
de' gebragt; doch, dat.ook,, aan den anderen kant, gezorgd werde, 
dat zulks, geen aanleiding geye tot kwellingen of vexatiën ; de moeije- 
Iijkheid der verdediging wegens zaken, op eenen zoo verren afstand 
voorgevallen,, en in een Land, alwaar de meer dan gewoone sterfte 
en andere Plaatselijke oorzaken, het inwinnen van Bewijzen, een ge- 
ruimen tijd na dat eene zaak is gebeurd, altijd zeer moeilijk', en dik
wijls onmogelijk maakt, voor al in zaken, welke iemands functiën , 
in Officio, concerneeren, die doorgaans zij 
queerden, aarti; de neigingen zelven der Bewoners 
gewoonlijk met. het Plaatselijk Bestuur alleen te vrede zijn, voor zoo 
verre zij daar in haar bijzonder belang vinden, en elke aanranding van. 
dat eigenbelang, als eene verongelijking beschouwen; —dit alles vor
dert, hier omtrent, eene billijke bepaÜDg, welke, wij (Articul 52) ge-

;
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mecnd hebben,.daar in te vinden, dat, bij het Nationaal Gerechtshof, 
geene nieuwe klagten , wegens misdaden, door Indische Ambtenaren, 
in Officio, gepleegd, zullen worden aangenomen, na verloop van vijf 
jaren, na dat zij binnen deze Republiek zullen zijn terug gekomen, 
dan- alleen wegens de misdaden van Hoog Verraad, en ontvreemding 
van’s Lands Penningen. -

j Volgens de plaatshebbende inrichtingen, kan geen Ambtenaar, zich 
voor een tijd, naar Europa, of elders buiten de Bezittingen van den 
Staat, begeven,.ten zij hij alvorens van zijn Ambt afstand doe; dit 
kan, op zich zei ven, niet dan als heilzaam worden beschouwd, doch 
*er kunnen gevallen zijn, waar in zulks niet van hardigheid is vrij te . 
spreken; weinige Lichaamsgestellen kunnen het, op den duur, in 
Oost-Indien, en vooral op de Hoofdplaats, uithouden, en menig nuttig 
Ambtenaar zoude, menschlijker wijs gesproken, voor 'den dienst vaii 
den Lande behouden blijven, indien hij zijne gezondheid en krachten 
kondc herstellen, door een tijdelijk verblijf in Europa, China, de 
Kaap de Goede Hoop, of andere gezonde Luchtstreken, die nu, door 
cenen ontijdigen dood, daar aan onttrokken wordt, om dat zijne óm- 
standigheden niet toelaten zijn Ambt daar aan opteöfïeren, anderen, 
wier omstandigheden gunstiger zijn, verkiezen ’er hunne Bediening 
aantcgeven, liever dan veroordeeld te zijn om hun Vaderland, hunne 
Naastbestaanden, hunne Kinderen, welke zij naar Europa zenden tot 
het verkrijgen eener goede opvoeding, nimmer weder te zien; ‘Wij 
zouden dierhalven advisecrcn, om, aan den Gouverneur-Generaal, de 
magt te geven, om, (volgens Arlicul 49 van het Charter) ia enkele 
gevallen, om goede redenen, en wanneer zulks geschieden kan zon
der nadeel van ’s Lands dienst, voor een bepaalden tijd, verlof te 
mogen geven aan Civile of Militaire Ambtenaren, om zich naar Eu- 

. ropa of elders te begeven , en om de noodige schikkingen te maken 
tot de waarneming: van derzelver Bedieningen, geduurende hunne af
wezigheid; en daar te verwachten is, dat de verlangens van hun, die 
daar van zullen wenschen gebruik te maken, zich meest zullen uit
strekken naar. hun Vaderland, zoo zoude daar uit ook dit gewigtig 
nut voordspruiten, dat het Europisch Bestuur met de hoedanigheden 
der Ambtenaren, en den staat der zaken in bet algemeen, beter be
kend zoude zijn dan voorheen, terwijl de door ons voorgestelde cijnor 
sure, omtrent de vervulling der openvallende Bedieningen in Indiën, 
geen plaats zoude overlaten aan importune Sollicitatiën, waar door de 
zoodanigen anderzints zouden kunnen trachten, zich van hun tem- 
porair verblijf alhier te bedienen, om, dikwijls tot prejudicie van an
deren , zich in hogere Ambten in te dringen, gelijk zulks onder het 
Bestuur van de Oost-Indisohe Compagnie meermalen gebeurd is, zelf#

fc
Ë
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litm, die uit Indien schenen gekomen te zijn, om Jer nimmèrTan
:jv,ii-weder terng keeren.

De xermenging van de publieke belangen met die van bijzondere Per- 
.soonen, in de Ambtenaren van dqn Staat in Indiën; beschouwen wij, 
als, in de meeste gevallen, ongevoeglijk, en altijd onger&dehy weslial- 
ven wij daaromtrent noodzakelijk achten de voorziening, 'voorkomende 
bij het 53 Ariicul van liet Charter; zoo ook is ons voorgekomen, dat 
de regelen rail voorzichtigheid, cn goede-Policie in dé Goloniën; 
schrijven de bepalingen-, bij de 54 en 55 Articuleri ,• Omtrent Persoo- 

welke verlangen zich in eenige der Bezittingen neder té zetten. • 
Andere nieuwe bepalingen omtrent de zamensfeïling van het Indisch 

Bestuur 4 en en Pcrsoonen, welken hetzelve zullen'uilraakeri, achten 
hier vast te stellen ; dé inrichtingen der verdere Coï-

voor

zien,

wij onnöodig van
kgiën van Politiek Bestuur, of Administratie, gelijk die van Wecs- 
meesteren, Heemraden enz./kunnen op den plaatshebbenden voet blij
ven, en de verbetering , welken • daaromtrent, *nïi' !of- bij vervolg, zou
den mogen noodig zijn, zal de Hoge Regeering altijd ktmiien daar- 
stellen óf voordragen1, en, wat liet Bestuur over-den Inlander aangaat; 
kan 'nifc, het te voren verhandelde, overvloedig worden opgemaakt

:
'

i ï
ï I

ons gevoelen, dat-, althans in deszcltë vorm,' geene wezenlijke veran
deringen' behooren te worden gemaakt, dat aan de Regenten en ande
re Hoofden, hun gezag, aanzien, en hunne inkomsten behooren te 
worden' gelaten, cn van de oppermagt van den Staat, ten dezen op
zichte j geen ander gebruik gemaakt', dan om', door eeiién gematig
den invloed, bet aanhim toebetrouwd Bestuur, over de’ Javanen , zoo
danig. te-.wijzigen, dat hetzelve , met instandighouding hünnér Wetr 
ten,’ Zedeh cn Gebruiken, strekke- tot bet meeste nut van Land en 
Volk, en dus ook tot de meeste bevoordering def daartfanMen nanw- 
steh verbonden belangen van den Staat. * «!

Wij hebben echter gemeend, dat, voor zoo ’vèel lief Politiek' Béstutif 
der -Bezittingen aangaat, onze taak: zich' niet èenrglijk bepaalde, orri 
dê: meest- geschikte zamenstelling' daarvan / ( naar onze gedachten) 
aantewijzéli, -maar 'dat wij ook moésten onderzoeken,- iiV'hóe vérre'dé 
gewigtige ‘belangen, welke aan hetzelve zullen 'wotdcnr foebelföurtd'1 
vorderden r daaraan orhtrent deze 'Jen géeöe1: poiriclenbepaalde’ voor - 
schriften: te geven, het zij om nuttige zakeri,' lot ‘vérbétdrmg5 van 
•s Lande gesteldheid , intevoeren ,• het zij om plaatshebbende misbruiken,' 
zoo vedl mogelijk, üitteroeijcti, of te verbéteren; omtrent dè éérsten ‘hehi 
ben > onze bijzondere aandacht lot ïich getrokken;

r.ST J>i )iJ-!'i; Ji>i ö-jtvv:*it> , >uo .jurn-ibou o) T'»!U Jjjfrfr*/
;■ ïte’ ongezondheid- van jfeataviir; Öe Hbbfdplaats flte/ A;siaUscVè 
éihi (Bezittingen van den Sta'at., •;^ vdy'dMj: J yk Uiii

:ir.
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3D.;Be wijze,van perceptie der inkomsten, welke;de-Staat, van.)iet 
Eiland Java, geniet, terwijl wij, wat de anderen aangaat,-zom- 
mige verregaande ongeregeldheden,, in. het Bestuur van den. 
Inlander ingeslopenj. de .onmiddelijke voorziening van het Ba-, 

-S.'*./■laafsch- Gouvernement .oyerwaardig,, en .tevens dienstig gepor- 
nr ■■ deeldhehben, die Rechten., welken den Javaan, in den stand,, 

waarin hij zich bevindts toekomen, nauwkeurig te bepalen, en,

•ox ,r. /"n ') :r\:.
ji

’iO

m f ■

-IfiflW

'T9V M

. [) ihjVppr het vervolg, tegen onderdrukking;te verzekeren. uauiii
:IV**3 oh ■:s:'* Vri «o

iv De.nadeeligc «Uwerkzelen van ,den Balaviaschen Dampkring}! op de 
gezondheid/van deszelfs iBew.ooneren,; zijn maar al te wel bekend , en 
over de oorzaken eener zoo schadelijke Luchtgesteldheid,. is; meerman

‘.ia y;r <: •■ri . . tW/Ci?v/r

len op verschillende wijzen geóórdeeld, doch deze materie is \ voor- 
eenige jaren:.voortreffelijk verhandeld, in eene, met ongemeene knr»n 
de en nauwkeurigheid,- uitgewerkte Verhandeling van wijlen den Di
recteur der Fortificatiën en Waterwerken te Batavia, Reimery welke 
wij met- veel genoegen hebben gelezen,- en waardig gekeurd, om dezej* 
ve mede.te deelen aan den-eersten Commissaris Inspecteur van ’s Lands 
Waterwerken, G. Brunings, die ons-deszelft belangrijke aanmerkingen 
daarop wel heeft willen mededeel on, bij eene schriftqlijke Jjfentórie, 
behoorehdej tot de Bijlagen van-ons Verbaal, Het bestek dezer, cpm 
sideratien «niet itoelateude, daaromtrent , in bijzonderheden te tcoedeuii 
wclko wij> toch - met geene bepaalde voorslagen zouden, kuhnen <doQ«t 
verzeld gaan, zij bet ons vergund , onder-,.referte tot de, voorsclire^e 
Stukken, ops tot de. volgende algemeenc aanmerkingen, dienaangaaÓT 
de, te1 mogen bepalen, no<r :,-l .jh. '. oi; jis-r bt:;.
■ Dat de ongezondheid van Batavia niet moet worden toegeschceven 
aan deszblfa ligging, maar ^weinig Graden bezuiden de linie, op.’zfeik 
zuivert, wordt overvloedig ibewoezen door dé meerdere gezondheid ,v«n 
zoo veelè* Landen, alwaar do hiUe nog ondraaglijker, is, gelijk; op'da 
K-ost van Córomandei, in Bod gal en enz., en zelfs dóór de gesteldheid: 
der. GosleÜjker gedeelten ..van hetzelfde Eiland, /welk,©, geene dn minste 
buitengewoon c ongunstige eigenschappen voor de gezondheid ,van de 
Europcëra hezittom De redenen daarvan zijn dierhalve» alien.tcaoekem 
in Blaatsdijke omstandigheden, aan. Batavia bijzonder; eig^nj al» dé; 
vooénaarastc daarvan moot worden aongemerkt do ligging dessen Hoofd-: 
plahls, aan een laag > moerassig Zec.-rstrarid, geïnfecteerd doon veoledeii 
o^ine voordbrbngzcldn uit het Bijt dcc Planten eab der Diere», »f' 
door - verbazende < uitwerkzelen- dot vegetatie in- heote. Goweaiett»' 
zoodanig met Hoornen en Ruigten* overdekt,- dat de achudel^ke u^'!

. y-nrr n-)rroo
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waassemingen, door de Zonnestralen, niet genoegzaam kunnen worden 
opgetrokken, noch door de flauwe Landwinden verdreven, zoo dat de
zelve langs de oppervlakte der Aarde blijven hangen, lot,dat zij door 
hevige Zeewinden naar 
groote menigte van Canalen in de Stad zelve, naar evenredigheid van 
den flauwen stroom der Rivieren, geduurende den droogen tijd, waar
door veroorzaakt wordt, dat die Gragten, of schoon jaarlijks wordende ' 
uitgemodderd, veelmalen droog liggen, en dus de schadelijke Dampen 
helpen vermeerderen; terwijl daarentegen, in den Regentijd, eene ver
bazende menigte Slijk en Modder, door den snellen Stroom, uit de 
Bovenlanden wordt afgevoerd, waarmede de Gragten telkens op nieuw 
worden opgevuld, en tot den vrijen doortogt van het Water onbekwaam 
gemaakt; dit heeft eenen geduurigen aanwasch ten gevolge van de Bank, 
die voor de Uitwatering der zoogenaamde Groote Rivier ligt, en, insge
lijks, bij laag Getij, droog liggende, de oorzaken eener besmette Lucht
gesteldheid vermeerdert. Men voege hierbij de ongeschiktheid van den 
aanleg van Batavia, en de bouworde van deszelfs Huizen, alles naar het 
Model der Hollandsche Steden ingericht, voor een heet Climaat, en na
tuurlijke gevolgen eener groote opeengepakte Bevolking, uit verschei
dene .Natiën bestaande, en men zal zich een vrij juist algemeen denk
beeld van die oorzaken kunnen vormen.

*Er zijn wel, zedert eenige jaren, verscheidene middelen aangewend, 
om dien toestand te verbeteren, als het zuiveren van het Zee
strand, in de nabijheid van Batavia j het wegkappen van Boomen 
in de Stad en het Kasteel, waar dezelve de vrije circulatie der Lucht 
verhinderden, het dempen van verscheidene Stads-Gragtcn, het ver- 
plaatzen van nadeelige Traficquen, als Loijerijen, Slagterijen enz., op 
eenen verderen afstand van de Stad, het nemen van maatregelen tot 
verhindering van de schadelijke uitwerkzelen der onreinigheden, welke 
uit de Bovenlanden met den Stroom worden afgevoerd, op de Wate
ren, die door de Stad vloeijen, enz., en men heeft ook opgemerkt, dat, 
zedert tien jaren, dat daar mede een hegin wierdt gemaakt, de sterfte 
merkelijk minder is geweest, dan bevorens, doch ’er is echter nog zeer 
veel te doen overgebleven. Gebrek aan kundige Lieden lot de uit
voering, en aan de noodige Fondsen, gevoegd bij den, voor dierge
lijke ondernemingen, ongunstigen invloed
die negen jaren geduurd beeft, maakte bet ónmogelijk, de band te 
slaan aan het voorname, doch kostbaar middel tot verbetering, door 
den Directeur Reimer voorgeslagen, dat 
tere verdeeling der Wateren, welke 
bezorgen van
ten; een pligtmatige aandacht op de veiligheid der Colonne liet-.niet

de Stad worden gevoerd. Hierbij komt de te

.viV.

eenen staat van. Oorlog,van

het daarstellen eener: Jbè-van
Batavia toevloeijen ,r en het* 

dagelijksche geregelde doorspuijingen aan de Stads-Grag-
naar
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IItoe, en zal altijd maar bepaaldelijk kunnen tóelaten, alle dic middelen 
in het werk te stellen, welke anderzints tot verbetering van de ge
steldheid der Stranden, met vrucht zouden kunnen worden aangewend; 
en eene verbeterde inrichting Yan den aanleg der. Stad zelve, en van 
de Wooningen der bijzondere Ingezetenen, is uit zich zclren eene zaak, 
die niet dan langzaam, onder het onafgebroken toevoorzicht van een 
kundig en oplettend Bestuur, kan worden ingevoerd.

De aandacht van het toekomstig Indisch Bestuur behoort dierhalven 
op nieuw, met allen nadruk, op deze gewigtige zaak te worden geves
tigd, en wij vertrouwen, dat het 29 Art. van de Instructie voor den 
Gouverneur-Generaal daartoe zal kunnen dienen, wanneer tevens ge
zorgd wordt, dat het niet ontbreke aan Lieden van genoegzame be
kwaamheid in de Watcrkunde, om de ontwerpen uittevoeren, welke 
daaromtrent zullen worden geadopteerd.

Eene andere zaak, voor merkelijke verbetering vatbaar, en welke, 
uit dien hoofde, de bijzondere aandacht van het Staats-Bewind ver
dient , is de gesteldheid der Bataviaschc Ommelanden, waar door wij 
verstaan die uitgestrekte en vruchtbare Streken, welken tusschen de 
Buitenposten en de Regentschappen gelegen zijn. Dat middelen van 
Policie en Justitie, tot dus verre gebezigd, niet toereikende zijn, om 
de veiligheid der Persoonen en Eigendommen der Javanen en Chine
zen, welke derzelver Bevolking uitmaken, te verzekeren, bewijzen de 
lletro-acta van het Indisch Bestuur, zedert verscheiden jaren opgevuld 
met vertoogen van de Gecommitteerden tot en over de zaken van den 
Inlander, en met blijken van de welmeencnde, doch vruchteloze poo- 
gingen der Rcgeering, om daaraan eene duurzame verbetering toete- 
brengen 1. In alle de bijzonderheden te treeden, welke daartoe aanlei
ding hebben kunnen geven, zoude ons te verre doen uitweiden. Ook zoude 
het weinig nuts hebben, voorledene Gebeurenissen optehalen, welke 
niet weêr te verhelpen zijn; wij zullen ons dierhalven bepalen tot drie 
zaken, welke, in de tegenwoordige gesteldheid der Ommelanden, voor 
eene merkelijke verbetering vatbaar zijn, en zeer veel zouden kunnen 
medewerken, om, onder het beleid van een kundig, standvastig en be
langloos Bestuur, aan dit schoon Landscliap, dat geluk en die welvaart 
te bezorgen, waarvoor de Natuur hetzelve met hare mildste gaven heeft 
Begunstigd. -

Voor eerst bedoelen wij de gebrekkige vorm van Rechtspleging, welke 
aldaar plaats heeft; alle misdaden, in de Ommelanden gepleegd, moeten 
Berecht worden door het Collegie van Schepenen te Batavia; Beschul-

|
\

■

1 Zie, onder anderen, de Publicatie der Ind. Regering van den 6*n» 
bruarij 1795.
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digcr, Beschuldigde, Getuigen, moeten derhalven allen naar Batavia op
komen, en zoo lang verblijven, als de Justitie hen meent noodig te heb
ben; zij blijven dus zomtijds wecken lang van hunne Weeringen en Huis
gezinnen verwijderd, en meermalen ziet men hen, in dien tijd, de 
slagtoffere worden van het Bataviasch Climaat; geen wonder dierhalven,' 
dat zij bijna nimmer eene misdaad aangeven, of vrijwillig opkomen tot. 
het geven van
door dwang worden genoodzaakt, en te Batavia in Civiele bewaring 
worden gehouden, om voor te komen, dat zij zich niet terstond weder 
absenteeren; van daar ook, dat zij doorgaans verkiezen vermeende ver- 
öngelijkingen zei ven te wreeken, dan Jcr herstel van te zoeken door 
middel eener, voor hun vreemde, voor hunne eenvoudigheid veel te 
zamengestelde, en met zoo veel bezwaar en moeijelijkheid verzeld gaande 
Rechtspleging; zoo wordt dan de eene misdaad uit de andere geboren, 
en het geheele Land, ten laatsten, een tooneel van Roof en Moordi 

Men kan inlusschcn van hier niet, dan door eenen algemeenen last, 
het toekomstig Bestuur in Indiën aanbeveelen, het noodig redres hier 
in te effectuëeren; de zaak is te veel verbonden aan Plaatselijke om
standigheden, dan dat wij het waagen zouden, daar omtrent, be
paalde Voorschriften aanteraden, en wij hebben ons derhalven moeten 
vergenoegen met het geen, dienaangaande, voorkomt bij het 36 Art. 
der Instructie, voor den Gouvemeur-Generaal.

getuigenis der waarheid; zij moeten daar toe, doorgaans,

Eene andere zaak, van een bijzonderen invloed op de nadcelige ge
steldheid der Bataviasche Ommelanden, is de onzekerheid van het lot, 
en de bezittingen der gemeenc Javanen, op de uitgestrekte particuliere 
Landrgoederen, in dezelve gelegen, waar door dezelve geduurig aan de 
knevelarijen én mishandelingen van zommige baatzuchtige Land-Eige- 
naren, (want het zij verre van ons, dat wij zulks op allen zoude wil
len toepassen) zijn bloot gesteld; dan gelijk dit kwaad ook in de Re
gentschappen, vooral onder het Gouvernement van Java’s N. O. Kust, 
huisvest, behoort zulks tot die misbruiken,
nog moeten spreken, zoo wel als van de voorzieningen, daar omtrent 
hij het 56 Art. van het Charter, en het 14 Art. van de Instructie voor 
den Gouverneur-Generaal, voorgesteld.

In de derde plaats, vordert de staat

wij, in ’t vervolg/waar van

van verwaarlozing, waar in die 
schoonc Land-goederen zich, voor het grootste gedeelte, bevinden, eene 
bijzondere voorziening. Over het algemeen is slechts een gering ge
deelte daar van bebouwd. Het overige ligt nutteloos ledig, en bestaat 
in Bosschen èn Wildernissen, die tot ontoegangelijke schuilplaatzenstrek.- 
ken voor het wild Gedierte; en die menigte Roverbenden, welke, onop
houdelijk, de Bovenlanden investeeren. Doch behoeft men zich bier
over wel te verwonderen, wanneer men naargaat, dat hcttoezicbt. cn de
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• administratie dezer Goederen, doorgaans,' wordt toebetrouwd aan zooge
naamde Mandadoors (Opzichters) zijnde gemeene Europezen of Inlan
ders, die daarmede, naar goedvinden, kunnen omspringen, mits zij 
zorgen, dat de Eigenaars daarvan eene Rente trekken, evenredig aan 
de Som, welke zij, dikwijls zeer onberaden, daar voor hebben uitge* 
schoten, terwijl deze Eigenaars, zommigen bijna nimmer, en de mees
ten maar zelden, hunne Land-goederen bezoeken.

Het zichtbaar onderscheid, het welk men bespeurt tusschen deze, 
verre de meeste, Land-goederen, en de zulken, alwaar de nijvre Ei
genaar zelf het toezicht houdt, en door eene noeste vlijt, en oplettende 
zorg voor de welvaart zijner Opgezetenen, billijke voordeelen betracht, 
en den onbebouwden Grond in vruchtbare Akkers verkeert, bewijst over
vloedig, van wat invloed dit een en ander is op den staat dier Land
goederen. In tusschen vorderen de regels eener welgestelde Regeering, 
dat zulke onmetelijke Districten niet, voor altijd, zonder iemands bij
zonder nut, en tot merkelijk nadeel van de algemeene belangen, onttrok
ken blijven aan den staat van Culture; en het is derhalven niet meer 
dan billijk, dat zorgeloze of onverschillige Eigenaren, door gepaste 
middelen, worden aangespoord, om aan hunne verpligtingen daar om
trent te voldoen.

Hier toe is ons het geschiktste vóórgekomen, dat, terstond na dat de 
Raad der Finantiën en Domeinen zal zijn geconstitueerd en in werking 
gebragt, eene Belasting, bij wijze van Verponding, werde ingevoerd 
op alle stukken Lands, door bijzondere Persoonen, op het Eiland-Javay 
in vollen eigendom wordende bezeten, met uitzondering, voor den tijd 
van tien jaren, van alle ongecultiveerde stukken Lands, doch met die 
uitdrukkelijke bepaling, dat, na verloop van de voorsz. tien jaren, deze 
Verponding striktclijk, en zonder aanzien van Persoonen, ook zal wor
den ingevorderd van alle thans ongccultiveerde Landen, ofschoen dezel- 
ven, als dan, nog niet tot een staat van Culture mogten zijn gebragt, 
zoodanig echter, dat, aan de keuze der Eigenaren, worde overgelaten, 
om zoodanige Landen te abandonnccrcn, wanneer zij ongenegen mog
ten zijn de Yoorsz. Belasting daar van jaarlijks te voldoen; alles onder 
zoodanige nauwkeurige bepalingen, als, tot volkomen verstand dezer 
Wet, en tot voorkoming, dat dezelve niet werde geëludeerd, noodig 
kunnen zijn, cn bij bet 57 Art. van het Charter voorgedragen; terwijl 
wij het wijders dienstig achten, dat het toekomstig Bestuur in Indiën 
gelast worde, behoorlijk onderzoek te doen naar de titnls en voorwaar
den, waarop de voorsz. Landgoederen, in particulieren Eigendom beze
ten worden, navolgens het voorgesclireve bij het 30 Art. der Instructie 
voor den Gouverneur-Generaal.

Eene derde zaak/ die de ernstigste overweging verdient^ en ons ook

!
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veele moeijelijke .beraadslagingen gekost 'heeft, is de wijze van perceptie 
der voornaamste Inkomsten, welke de Staat, van bet Eiland Java, ger 
niet, spruitende uit de verpligtte Leverantiën van Koffij en Peper, 
mitsgaders uit de jaarlijksche Contingenten van Rijst, Houtwerken, In
digo, Catoene Garens, en eenige andere articulcn van minder belang , 
die door de Regenten,;en andere Hoofden, moeten worden opgebragt, 

wij reeds gelegenheid bebben gebad, bij liet eerste gedeelte 
dezer considcratiën, breedvoerig te spreken.

Hier omtrent valt. terstond in het oog, dat deze wijze van invordering 
is omslagtig, dewijl de Staat, daar door, verpligt wordt tot bet ont
vangen en opslaan van alle die Producten, en om dezelve naar de-Ba- 
taafsebe Republiek te doen overvoeren, ten einde aldaar te worden tot 
Geld gemaakt, en dat bet, in dat opzicht, verre preferabel zoude zijn, 
wanneer die Inkomsten-konden.worden geheven in Geld; bier bij komt, 
dat, in bet «algemeen, een. vrije Handel meer geschikt moet worden ge
houden tot bevoordering van de welvaart-van eenen Staat, dan zoort- 
gelijke verpligtte Leverantiën, en exelusiven aanbreng, gelijk omtrent 
de Javasche Koffij en Peper plaats beeft; docli wanneer wij deze zaak 
bebben doorgedacht, en in deszelfs verband beschouwd met de Plaatse
lijke omstandigheden van bet Eiland Java, zijn ons daar tegen gewig- 
tige bedenkingen voorgekomen,. welke wij ons verpligt vinden wat na
der te ontwikkelen;

Ons dan, in de eerste plaats, bepalende tot de verpligtte Leverantiën 
van de Koffij en Peper, zoo zouden de voordcelcn, welken de Slaat daar 
van, • op den- tegenwoordigen voet, kan genieten, moeten gevonden wor
den, of uit eene Belasting op de Landerijen zelve, welke tot de ver- 
pligtte Culture dezer twee Producten zijn afgezonderd, of door middel 
van een uitgaand Recht, daar van, te beffen, wanneer dezelve, voor re
kening van Particulieren, zouden worden uitgevoerd; — wat bet eerste 
aangaat, dient in bet oog te worden gehouden, dat, om, bet zij den 
Regent, of den Cultivateur zclven, in staat te achten lot liet opbrengen 
van zoodanige Belasting, zonder dat dezelve strekke tot vermindering 
der voordeelen, welke bij thans daar op geniet, bij hoogcre Prijzen, 
dan de tegenwoordige, voor. die Producten zoude moeten bekomen, en 
dit komt . ons zeer onwaarschijnlijk voor; de gesteldheid der Bovenlan
den, en derzelver Bewooneren, maakt
tussehen dezelve; en de Stranden, ondoenlijk; de moeijeIijkbeid;cn 
kostbaarheid der Transporten veroorzaakt, dat zelfs die voortbrengze
len des Lands; waar voor 
sen; voor.denzelven . onbekwaam worden;- 
Rijst; die in overvloed wasclit in zommige der J«Tccatrasehe en Preanger 
Regentschappen y ofschoon dit artieul te Batavia altijd in hoogen prijs is,

en waar van

onmiddelijkc communicatieeene

een vrije Handel open staat, op veele Piaat- 
is, bij voorbeeld, dezoo
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•'geen object van' afvoer naar derwaards'; en in die zélfde Rëgenlschap- 
die het grootste gedeelte der Koffij. opleveren, -welke, voordaan,pen,

zal gchooren tot de Inkomsten van.den Staat, laat de Javaan, meeiv 
malen, al het voordeel op de Koffij, welke hij gewonnen heeft, vaaren, 
liever dan de moeite te doen, om dezelve aftebrengen-naar Buitenzorg,

1
Ialwaar hij dezelvë, tegen prompte betaling; kan leveren; hoe veel min

der zal hij dezelve dierhalven brengen naar Batavia, nog twaalf uuren 
verder dan Buitenzorg, en nogthans de; naaste Handelplaats, welke hij 
bereiken kan? Wij vertrouwen derhalven niet te veel gezegd te hebben, 
wanneer wij elders, in eene verandering der tegenwoordige inrichtingen 
op het Eiland Java, liet gevaar zagen van Opkoopingen en nieuwe Mo
nopoliën, die den gemeenen Javaan zoo zeer;, ja misschien meer, zou
den drukken, dan de tegenwoordige verpligtte Leveranticn; een gevaar, 
des te grooter, om dat juist het openstellen van den Handel in Koffij 
en Peper geschikt zoude zijn, om de hebzucht gaande te maken van alle 
Ambtenaren, met het toezicht over den Inlander,: en over de Cultures 
belast, welke, daar door, eene ruime gelegenheid zouden vinden, om zich 
de vrachten van zijnen arbeid, tot spot-prijzen tóeteëigenen, en de dwang
middelen, door welke zij hem, tot dien arbeid, zouden noodzaken, te 
bedekken met den schijn cener ijverige pligtsbetrachting.

Voegen wij liier bij den weérzin van den Javaan, voor: die beide Cul
tures, en het geen wij,* bevorens, reeds omtrent zijnen tragen aart 
hebben opgemerkt, dan moeten wij wanhoopen, dat, bij afschaffing 
der verpligtte Leveranticn van Koffij en Peper, de, daar door, gemist 
wordende voordeelen zullen kunnen worden terug gevonden door dier
lijke Territoriale Belastingen, en, integendeel, vreezen, dat eene 
gestrenge invordering daar van, welke de onvermijdelijke Behoeften 
van den Staat noodzakelijk zouden kunnen maken, de allcrnadee- 
ligste gevolgen zoude kunnen hebben voor de rust van het Eiland 
Java.

. f /

Even zeer moeten wij twijflelen, of de Heffing eener Belasting op de 
Koffij en Peper, die voor particuliere Rekening zoude worden-uitge
voerd, voldoende zoude zijn om den Staat, wegens het gemis der thans 
genoten wordende vooordeelen, schadeloos te stellen; men gelieve 
zich 'daaromtrent te herinneren liet geen wij, op een ander respect', 
(dat der Amfioen) gezegd hebben, nopens de gesteldheid der Javaam 
schc Stranden. Volgens de tegenwoordige inrichtingen,;is de Culture 

de Koffij; en Peper, voorliet grootste gedeelte, geconcentreerd in 
de Bovenlanden,' en overal bevindt dezelve zich onder een nauwkeurig 
toezicht; de Leveranticn geschieden op vaste Plaatsen, van waar die 
Producten terstond worden overgebragt in de publieke Magazijnen; 
doch, zoo rascli de Culture ern Handel, in deze beidé Articulen, wierdt

van
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vrij gesteld, zouden dezelven zich kunnen en mogen bevinden in alle 
handen, en op alle Plaatsen, en dan is, wij moeten zulks herhalen, 
de situatie van het Eiland Java zoodanig, dat de Smokkelarijen, bij 
geheele Scheepsladingen, niet te beletten zouden zijn, ten zij men het 
gehecle Noordelijke Zee-strand bedekte met eene Vloot van Kruissers, 

legioen Commisen, tot welker bekostiging het geheele provenu 
dezer Belasting ontoereikende zoude zijn. En wat zoude dezelve niet 
al moeten opbrengen, om de gemist wordende Voordeelcn te vergoe
den? zeker zoude zij daar toe ontoereikende zijn, wanneer die beide 
Cultures slechts bleven öp den ' tegenwoordigen voet; want, daar de 
particuliere Handelaar zelve een Handcl-voordcel zoude moeten kunnen 
berekenen, evenredig aan de afgelegenheid der expeditie, het CapitaaJ 
daar toe benoodigd, en vele Onkosten, daar op vallende, spreekt het 
van zelfs, dat die Belasting niet zoo veel zoude kunnen bedragen, als 
het geheele voordeel, dat 'er op kan worden behaald, en, volgens 
onze voorstellen, onverdeeld zoude vloeijen in de Cas van den Staat. 
'Er zoude, dierhalven, eene zeer aanmerkelijke uitbreiding dezer Cul
tures moeten plaats hebben; de redenen, uit hoofde van welke wij 
dezelve niet kunnen verwachten in die Streken, welke thans daar toe 
dienen, hebhen wij reeds opgegeven; zij zoude dierhalven moeten ge- 
zogt worden in die uitgestrektc Landeh, welke in particulieren Eigen
dom zijn uitgegeven in de Bataviasehe Ommelanden, doch de gebrek
kige Bevolking sluit ook aldaar alle uitzicht daar op, althans voor 
eenen reeks van jaren, geheel uit; de Ondernemers zouden 'er zich 
de noodige handen, door inhuuring, moeten verschaffen; doch wat is 
hier van te verwachten? daar de Suiker-Molenaars reeds, zedert jaren 
herwaards, geklaagd hebben over de mocijclijkheid, om, langs dezen 
weg, het henoodigde getal Javanen, voor den dienst der Suikermolens, 
te bekomen; en hoe gering is niet dit getal, in vergelijking van het 
geen zoude vereischt worden, om aan de Cultures der Koffij en Peper 
eene naamwaardige uitbreiding te geven? Men kan ook piet verwach
ten, dat de particuliere Handelaar, die reeds een gedeelte zijner winst 
zoude zien henen gaan met de Belasting van een uitgaand Recht, 
zulke hoge Prijzen voor de Koflij en Peper zoude kunnen besteeden, 
dat 'er, voor den Cullivateur, kostbare inhuuringen voor Dagloners 
op zouden kunnen overschieten; en zoo dit al mogelijk mogt zijn, 
zoude, daar uit, wederom deze gewigtige zwarigheid voordspruiten, 
dat de nabij gelegen Regentschappen, van Volk, zouden worden ont
bloot, en de Rijstculture benadeeld, waar door de belangen der Regen
ten, in het Kart, zouden worden aangetast, en alzoo de inwendige 
rust in de waagschaal gesteld.

Indien men ook al wil onderstellen de mogelijkheid van zoodanige

en een
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uitbreiding dezer Cultures, en dat de toestand van den Algemeenen 
Handel, in Koflij en Peper, zulks zal gedoogen, zoo valt op te 
ken, dat geenzins beweezen is, dat die uitbreiding op den tegenwoor- 
digen voet niet uit te werken zoude zijn; het tegendeel zoude veeleer, 
uit het geen zedert twaalf jaren heeft plaats gehad, moeten worden 
opgemaakt; en is dit zoo, dan zou het provenue eener Belasting, bij 
wijze van uitgaand Recht, ook, in dat geval, verre blijven beneden 
het voordeel, het welk de Staat, op den tegenwoordigen voet voord- 
gaande, zoude kunnen genieten.

Eindelijk verdient ook cene ernstige aandacht, dat het deze verpligt- 
te Leverantien van Koflij en Peper zijn geweest, waar aan men het 
behoud van Javaj gedurende den laatsten Oorlog, te danken heeft; 
zonder de ressources, welke dezelve, jaar op jaar, opleverden, tot 

* stijving van de Publieke Cas, ware het, aan het Indisch Bestuur, vol
strekt ónmogelijk geweest, om de zaken gaande te houden; en wie 
verzekert ons, dat dezelve, daar toe, in volgende tijden, niet even 
onontbeerlijk kunnen bevonden worden? doch zij zijn verloren van het 9 
oogenblik af, dat dezelven voor eene vrije Culture en Handel zouden 
moeten plaats maken. Men moge dierhalven zeggen, dat een nieuw 
Stelzel verkieslijk zoude zijn, om dat, bij overmeestering eener Colo- 
nie, de bijzondere Eigendom doorgaans geëerbiedigd wordt, daar alle 
Publieke Effecten een prooij worden van den Vijand; doch wie, die 
de zaak doordenkt, zal niet instemmen, dat de middelen, om eene 
Colonie te behouden, verkieslijk zijn, boven die, waar door de schade, 
ingeval van overmeestering, zoude kunnen worden verminderd, wan
neer deze middelen, gelijk in het voorhanden zijnde geval, tegen el* 
kanderen overstaan ?

He afschaffing der verpligtte Leverantien van die beide Producten 
is, dierhalven, geheel ongeraden; men zoude echter nog kunnen vra
gen: of dezelve niet zouden kunnen gepaard gaan met eene gedeelte
lijke vrije Culture, zoodanig, dat die Leverantien, voor de thans ge
leverd wordende hoeveelheden, in bepaalde Contracten wierden. veran
derd, en al wat, daarenboven, wierdt gecultiveerd, aan een vrijen 
Handel wierdt overgelaten ? Wanneer wij hier, wederom, onze neiging 
zouden volgen, om, den vrijen Handel op en in Oost-Indiën, alle rao- 
gelijke ruimte te geven, kunnen wij niet dan verlangen, dat.iets dier
gelijks tot stand wierde gebragt, doch, zoo lang wij geene voldoende 
oplossing hebben gevonden van de reeds aangevoerde zwarigheden, 
welke, voor- een groot gedeelte, ook in dit geval, haar gewigt be
houden, vinden- wij geene vrijheid om daartoe te advisecren. In de 

-Regentschappen zoude de Javaan, voor het meerdere, dat, door her»' 
gecultiveerd mogfc worden, dan zijn aandeel in de verpligtte Leveran-

mer-

:



192 . CONSIDERATIBN EN AD VIJS. VAN DE COMMISSIE TOT DB .

tie, even zeer vallen iri handen 'van ' Opkoopers, of, wanneer liem, 
door anderen, cene grootere Prijs' geboden wierdt, dan die hem zijn 
Regent goed doet, zal hij al de door hem ingezamelde Koffij particu
lier verkoopen; en waar blijft dan de geheele verpligtte Leverantie ? 
voorzieningen der. Regenten, om zulks te- beletten, zullen, door de 
hebzucht, als middelen van dwang • en onderdrukking worden uitge- 
kreeten, strekkende, om den Javaan van zijn'nieuw verkregen Recht 
te berooven, en dit zal den eersten grond leggen van verwijdering tus- 
sclien hem en zijnen Regent; ook worden die voorzieningen, als dan, 
ten uitersten, bezwaarlijk^ daar de Wet zelve zoude loelaten, dat de 
Koffij' en Peper zich, op alle plaatsen, en in alle handen bevindt, en 
de gesteldheid des Lands het onmogelijk maakt, om den vervoer uit 
de Regentschappen naar de aangrenzende particuliere Landerijen, wan- 

dcrzelver Eigenaars, eenmaal, in die Articulen, eenen ongestoor- 
den Handel mogen drijven, te beletten; welk cene eindeloze Bron van 
ongenoegen met de Regenten zoude daar uit niet voordspruiten? Die, 

* alzoo zei ven buiten staat gesteld, om hunne verpligtingen aan den 
Staat te kunnen praesteeren, zich in hunne eigene Inkomsten merke
lijk zouden verkort vinden; terwijl de vrije Culture, buiten de Regent
schappen* indien zij opnam, diezelfde mconveni'énten zoude hebben/ 
welke wijdaar van, bereids hebben opgogeven, Ontvolking der Re
gentschappen, benadeeling der Rijst-culture, Smokkelarijen, welke tot 
nadeel zouden strekken van Land en Yolk, en den Staat, van de be
doelde Yoordeelen, verstoken laten.

Wij moeten dierlialven apprehendeeren, dat, bij de invoering van 
zoodanigen gemengden staat van zaken, het eene zoude strekken tot 
prejudicie van het andere, en dat twee zulke tegenstrijdige inrichtin
gen, op het zelfde Eiland, op geheel tegenovergestelde beginzelen rus
tende, misnoegen, verwarring, en onrust zouden haaren; -hoe zeer het 
ons dus, op zich zelven, niet dan wenschelijk kon voorkomen, de 
Leverantiën van Koffij en Peper, welke, tot nu toe, door de Regen
ten op Java, zijn gepresteerd, in bepaalde Contracten te veranderen, 
en, voor alle verdere Culture dezer producten, den vrijen Handel open 
te zetten, zijn wij steeds genoodzaakt dezen wensch te subordineeren 
aan de zekerheid, welke wij ons niet hebben kunnen geven, aan de 
eene zijde, dat.’er de rust van Java niet door gestoord zal worden, en, 
aan de andere zijde, dat 'er niet eene hreede deur voor den Smokkel
handel door zal worden geopend.—Wij durven dan ook, voor alsnog, 
niet aanraden, de Koffij en Peper op. Java, anders, dan gelijk tot nu 
toe geschied is, voor Producten, welke 
Staat mogen geleverd worden, te houden,—doch wij rccommandee- 
ren, niet te min, aan de ernstigste oplctlenheid van het Gouvernement,

neer

niemand, dan aan denaan
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rom, met liet toekomstig Bestuur in Indiën,Me correspondeeren, over 
de natuur der beide zwarigheden, welke ons weörhouden daaromtrent 
stelliger te spreken, en aan deszei fs rijpste overweging! te demandeereih, 
of dezelven, al of niet, overkomelijk zijn;-en, in het eerste geval, op 
welke wijze dit behoort in het werk gesteld te worden.

Een ander notabel gedeelte der Inkomsten van dèn Staat,' op het 
Eiland Java, spruit uit de'zoogenaamde Contingenten, of zommigè 
voordbrengzelen des Lands, welke de Regenten en Pachters, onder het 
Gouvernement van Java’s N. 0. Kust sorteerendey ingevolge de voor
waarden, waarop zij aangesleld zijn, jaarlijks, tot zekere hoeveelheden, 
moeten opbrengen, gedeeltelijk omniet, doch meest tót bepaalde Prij- 

De voornaamste dezer Contingenten zijn Rijst, Indigo en Ca- 
toene Garens. j"

Wat deze twee. laatst genoemde voordbrengzelen betreft:, is' het gevoei 
len van Deskundigen eenparig, dat derzelver Lcvei'antiënzeer drukkende 
zijn voor den Inlander, waar hij nog die der Indigo dit bijzónder nadeel 
heeft, dat daartoe, een groot aantal handen gevorderd wordt', die das aan 
den Rijstbouw en andere nuttige Cultures worden onttrokken.. De Régenten 
vonden ’er ook geen voordeel bij, en wij houden ons dierhalven-Verze
kerd, dat niets gemakkelijker zal vallen, dan hier "omtrent schikkingen, 
tot verligting van den Inlander , in te voeren ,• zelfs zonder nadeel voor 
den Staat, alzoo de Regenten en Pachters de daar hit’ spruitende winst
derving, liet zij door cene vermeerdering hunner Rijst-Contingenten; 
liogere Pachten, of andere geschikte middelen, gaarne -zullen vergoe
den; alle plotselinge veranderingen echter moeten wij, zelfs hier om1 
trent, .afraden, lè meer, daar de omstandigheden, ten dezen opzichte^ 
niet overal dezelfde zijn, zoods, bij voorbeeld, 'de' Indigo* een Product 
aan het Chcribonsche District;*en-het Regentschap Paccclöngang, bij
zonder eigen, en de Leverantie aldaar veel minder drukkend,-dan in 
de Oostelijker Regentschappen, alwaér dezelve, dóór dén laatsten Gou
verneur van Java’s N. 0. Kust, als cene nieuwigheid is ihgeyoeidneïi, 
misschien met te veel ijver, door gezet. Men beginne dierhalven met 

alle verdere ’vergrootingen dezer Contingenten aftezien, crt doé de
zelve 'vervolgens, langzamerhand, geheel ophouden, volgens billijke schik
kingen met de Regenten en Pachters te [reilen, naar aanleiding van;de 
Instructie voor den Gouverneur-Gpneraal, Art. 19.*—r Omtrent, de Rijst 
ca Moutwerken valt meer1 bedenkiügy'vafc-‘het eerste tijdstip nf, dat tle 
Oosü-Indische Compagnie , 'op hel Eilaiid Jhya, gezéten is geweest , tot 
°p het/[egenwoordig oogenblik, .heeft men-.de noodzakelijkheid onder
vonden, om, Yan Jnya’s -Nl 0. Kust-,1'met Rijst* te worden voorzien, tot
sp%J'ging’van;die Rë?itl!ih*en';
de gehcele Zee- en Ïcgermagfc,'cup ..zpjf^meermalca.yaa ..de, schamele

r
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Gemeente te Batavia ; een en andermaal zag de Compagnie af van aan-
van de Mattarm-, cn'be-zicnlijkc PrscJensiën, in Gelde, op de Vorsten 

dong daartegen.Levoranticn-van Rijst. —De bekoming van dit voedzel 
was altijd het voorname voorwerp der menigvuldige Bezendingen, welke 
zij deedt aan de. Javasche Vorsten,.bevorens zij zelve in den Oosthoek 
eenige vastigheid verkregen hadt, en bare eerste zorg dicrhalven, toen 
zij de StrandRegentschappen bemagligde1, was, aan derzelvcr Regenten; 
de terpligling opteleggen, om, jaarlijks, een zeker getal Lasten Rijst/ 

mate van de vruchtbaarheid en bevolking hunner Districten, op- 
tebrengen, 'Waarvoor zij, doorgaans, eene redelijke betaling toeleide/ 
ten einde liet belang van den Regent., aan de naarkoming zijner ver- 
pligting, te verbinden, én daar door zich zei ven hét effect daarvan des- 
tebeter te verzekeren. Het nut daarvan ondervindt zij misschien nooit 
beter, dan toén, voor drie jaren, dè buitensporige duurte van dit 
Graan, hetzelve voor de schamele Gemeente te Batavia onverkrijgbaar 
maakte^ Uit loffelijker beginzelen, voorwaar, dan die, welke het En- 
gelsch Bestuur m Bengalen in eene zoortgelijke omstandigheid aan den 
dag'1 leide, opende zij hare . Magazijnen , leverde de Rijst tot matige 
prijzen af ;en zette, daar door, aan de onmedogendc winzucht der 
Monopolisten, perk en palen.. Het moet dierhalvcn, ten uitersten, 
gevaarlijk voorkomen, van eene instelling, waarvan bet nut en de 
noodzakelijkheid zich,;zedert bijna twee Eeuwen, deeden gevoelen, en 
nog onlangs., zoo tastbaar., gebleken zijn, aflcgaan. Het is waar, door 
den afstand van. het .Eiland Ceilori is een gedeelte van het gebruik 
van deze Contingenten vervallen, doch dit gedeelte is gering, in ver
gelijking van het nog benoodigde voor andere bezittingen, en voor 
eene Krijgsmagt, welke aanzienlijk staat te wojden vermeerderd; ge
brék aan het noodig voedzel zoude alle middelen van verdediging nut-

naar

1 De hierbedoeldeS t;r;ind-ilegen f schappen strekken zich pit van de mier 
Lossarie in liet westen tot Kaap Snndana in het oosten, het eiland Madura 
én Baleviboangang zoo mede liet eiland Lomhoek of ‘de Baviaan daaronder 
begrepen; voorts langs Straat Bali tot de Z. O;hoek van Java, en van daar 
aan den zuidkant westwaarts terug tot de stranden van 4nl<tng jngeslofen- 
Deze landen zijn in de jaren 1743 en 1746 ^oor den toenmal igen Soesoehcw5- 
nan Pocoboano II aan 
1765 door baar in bezit -genomen;

* ^an de ’Honge Regering dezer landen werdt aan allen én een
i» iegelijk bekend gemaajet ., ;dat, in Rade van htdic., '.tot tegemoetkoming 
v .van de ingezetenen alhier in (Le >neer en meer tpenemende .schaarsheid van 
» rijst) besloten is, alle liooge en lage Comp. Dienaren en burgers,.zoo 
» Europezen, als Inlanders, dewelke bun gerief by de gantang op de ï*tjst— 
> bazaar niet kunnen ,pf mogen .firlangen » zulks feegoereüuïe uit ?sCómp./ 
» yporraad te. doen assisteren n;et Wie! rijst, kunne. ïmis-
éhoiiding, gedurende den tijd van drié maanden nodig hebbe#, yan Reden 
» *€ gerekend. ï JIdvcrtentUtanden 16 Apeil 1799, 1 tn “ ‘! ",!i 5o

de Comp. afgestaan, en vervólgens nader in het jaar

j
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teloos kunnen maken, en of hier tegen, wanneer de Contingenten in 
Rijst wierden afgeschaft, door andere middelen ,., genoegzaam, zoude 
kunnen worden voorzien, moet, ten minsten, als onzeker worden be
schouwd. Wij bepalen diérhalven óns gevoélen, daaromtrent, tot het 
vragen der consideratién en het advis van het Indisch Bestuur, wat 
hier omtrent, ten meesten nutte van den Staat, en tot. welzijn van 
het Eiland Java, zoude kunnen en behooren te worden verricht; kum 
nende, overigens, aan den Handel in dit Product, alle die vrijheid 
worden gelaten, en verzekerd, welke met de billijke vorzorgen eener 
Regering, aan welke het welzijn en behoud van Land en Ingezetenen 
ter harte gaat, en waartoe het 101 Art. van het Charter'betrekking 
heeft, kunnen worden ovcrëengebragt Door middel der Contingenten 
in Houtwerken, welke zommige Regentschappen verpligt zijn optebren- 
gen, wordt, tot zeer geringe Prijzen, verkregen al het Timmerhout, 
dat, voor de exstructie en het onderhoud van publieke Werken en 
Gebouwen, mitsgaders de vertimmeringen en reparatien van Schepen ' 
en den aanbouw van mindere Vaartuigen, benoodigd is, het welk, 
anderzints, zeer bezwaarlijk en kostbaar zoude vallen. Het behoort 
das in geene bedenking te komen, om deze Contingenten afteschaf- 
fen, veeleer moet men trachten den opbrengst derzelven, voor den 
Inlander, zoo min bezwarend mogelijk, te maken,, door den Houtkap 
wel te dirigccrcn, de overgeblevene Bosschen in stand te houden, en , 
op de best daartoe gelegen Plaatsen, nieuwe aanteleggen, alle plaats
hebbende misbruiken, in zommige Residentiën ingeslapen, met wortel 
én tak uitleroeijen, cn te zorgen, dat, aan de Regenten, prompte be
taling geschiede van het geen hun, voor de geleverde Houtwerken, 
toekomt; al het welk een wezenlijk gedeelte zal uitmaken der werk
zaamheden van het, door ons, voorgeslagen Collegie van Houtvesterij.,

1;

het welk, op Java’s N. O. Kust, zal resideeren. •
Doch, om deze zaak met goed gevolg te kunnen aantaslen, cn te 

den Staat,, meest voordecligcri, voet, is 
van Houtwerken, op hét

brengen op cenen, voor 
vooral noodig, dat alle particuliere uilvoer 
gehcele Eiland Java, werde verboden,.-zonder dat, zal het eigenbelang 
altijd middelen vinden, om de beste instellingen, waar door men zoude 
trachten, aan den Staat, een duurzaam genot der Javasche Ilout-bos- 
8clien, en de voordeelen, welke hem, uit dezelve , toekomen, te verze* 
keren, ie leur te stellen, cn het is daarom, dat wij voorslaany dit 
verbod-, hij het Charter zelve (Art. 102) onherroepelijk vast te stellen,' 
kurinendc zeer .gevoeglijk andere billijke schikkingen, worden beraamd, 
om de .Javasche Ingezetenen van het benóodigde Timmerhout te voorr 
siehyVvrólhc beter strooken, zoo wel met de conservatie der Bosschen, 
als met het belang van: den Staat;, bét welk/ al-medé, aan- liét; Ooi-
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legic van Houtvesterij.;> onder het toezicht van den Raad der Finanlien 
en. Domeinen;,; en; de.:gbèdkeuring!der llooge. Regering, .kan .worden 
opgedragen. 'Jo-Iomu) v\z - i£-*>ï?.nun rt »f 
;;DOor middel: van 'dit iCóIIegi.e, zal men ook, als dan, altijd nauwkeu^ 
rig kunnen löndefficht zijn- van!.de waare gesteldheid dier Bosschen. 
Voor zoo verrö-die jbckend.is,. moeten wij tw ij Helen, of dezelve;, op den 
duur, dén /aanhoüw van.groole. Schepen; kan tdelaten; ook zijn wij geen- 
zinls overtuigd,, dat zulks’ strookèn’ zoudè met de belangen dezer Repu
bliek; daar tegen-beschouwen wij als zeer, nuttig, dat die aahbouw van 
mindere Vöartuigeiïv zoo. v'oor.fdcn dienst van den Staat, als voor den 
particulieren Handel; welke. zal .kunnen plaats^ hebben, met meer kunde, 
dan Yporheeh,i weiide;bestuurd, waartoe zeer dienstig zoude zijn een of 
meei’ Deskundigéivin. dat vak’, naar derwaards,;te zenden, en bekwame 
Jongelingen;’ uit; liet -Marine-School te Samarang, onder hun opzicht, 
daar in, adritcBrêhgeu. hr.edv 

* ir. De verdere .Contingenten, welke jaarlijks-aan den Staat moeten wor
den /opgcbragl,. als Gadjèng-, Galappus-Olie,’enz., zijn van minder be
lang-, zij; strekken’ tot;vervulling der Huishoudelijke Behoeften van de 
Compagnie, en het valt-moeijelijk ;van hier te bepalen, in hoe verre 
dezelve/ tot-gèlijké/einden, noodig zullen zijn onder de beheering van 
den Sta’al; indieii zij zónder nadeel konden-worden ontbeerd,.ware bet 
verkieslijk daar voor-, geschikte aequivaleriten te bedingen, cn de Gou- 
Yernéur-Gcneraal. iri Rade zoude kunnen gelast worden (bij het 22 Ar * 
ticul,/zijner Instructie); daaromtrent te dienen Yan consideralicn.

Hier.mede. de zaken afgchandckThebbende, welke wij, op liet Eiland 
Java/voor-merkel yke verbeteringen vatbaar houden, cn ons, uit hoofde 
van derzêlver gewigt, toerèkenen de bijzondere aandacht van het Staats? 
Bewind waardig te zijn, zoo is ons nu. nog overig te spreken van zomr 
mige grove misbruiken-, welke efene, niet min krachtige, voorziening 
vorderen, dezelve tbefreffen; vóornamenlijk de behandeling van het Ja- 
vasche iVolk, zoo der . gemeenere Classen , door hunne eigene Hoofden. 
als van allen; door Europcesclie Besluurcrs,- die een hooger of lager 
gezag óver hen^itöeffehen, en door zoinmigc grootc Land-Eigcnaren in 
de Bataviaschè Ommelanden. ,

, bos;' ,

t'Arnvï- :•. -i <i. iti'./

S

Zoo zeer. wij doordrongen zijn van de waarheid, dat ccnc gezonde 
Slaatkurtdev cn. dc: betrachting 
instandhouding., vorderen

!
’s Lands wezenlijks te belangen, devan

van dc Javaansche Ilegeeringsvorm, Wetten 
en Gebruiken, even zeer staan wij iri het vast begrip, dat die zelfde 
Staatkunde, die zelfde belangen, dringend pleiten voor het uitroeijenj 
is het mógelijk, van veele schandelijke inbreuken op de Rechten, welke 
den Javaanj . in den stand, waar in hij zich bevindt, wettiglijk toeko- 
men, doch waar in hij, door willekeurig geweld, en vuig eigenbelang,
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wordt verkort. Dit kwaad schijnt voornamenlijk diépe -wielen -teheb’- 
bcn geschoten in het Gouvernement van Java’s N. O. Kust, alwaar 
reeds, Vóór lange jaren, onder de Ambtenaren, het denkbeeld hcèrsch- 
te', dat het voorname oogmerk der Bedieningen was, voor zich schatten' 
té verzamelen, en aan ijdelên trots een ruimen teugel te vieren; Wel' 
haast maakte men daartoe dienstbaar den invloed van het Europiscb 
gezag op de Régenten. Dezen vervielen', gedeeltelijk uit nöody gcdéel^ 
telijk aangemoedigd door liet voot'beeld van de Residenten:, en ónderen} 
in'die zelfde excessen, omtrent hunne minderen, welken zij* Van'huime 
meerderen , moesten vcrduiiren. Hier uit sproten afperssingen van Geld>; 
willekeurige afvorderingen van de voordbrengzelen dés Lands,1 verrc'te' 
boven gaande het aandeel, dat elk Ingezeten, volgens' ’sLands geWdiky 
verpligt is aan zijnen Regent te leveren, onmatige vérgingén van lléed 
rendiensten, en meer andere knevelarijen van verschillenden aartj néar 
mate de gelegenheid zich daar toe opdeedt; de inkomsten der Regenten? 
wierden hierdoor volstrekt willekeurig, men zag geheele Dorpén, mét- 
hunne Bewooneren, door hun in pacht afstaan aan inhalige Residen
ten,' of, door dezen, begunstigde Chinezen, om tot hun bijzonder voor
deel te worden gebruikt, brave Regenten deeden dit mét weerzin* doch-' 
zommigen, met wier vadzigen aart zulks heter strookte, vonden'het‘wel
haast een gemakkelijk '• middel,1 om hunne Inkomsten te vermeerderen ^ 
en dus nam dit kwaad meer eü. méér de’ overhand * en dé toegevenlïeicf 
van zommige Iloofdgebiedcrs, omtrent alle deze verkeerdheden/’maakte 
hèt, voor hunne Opvolgers, al dikwils moeijelijk, om daarin, >op eene-- . 
voldoende wijze, te voorzien,- waartoe ook zeer veel toehragt het groot' 
verschil, dal in de Huishouding van zoo veel# ondcrscheide uitgestrekte- 
Regentschappcn gevonden wordt; de uit zich zélve ii^gcwikkeldcn aart; 
van het Javaansche Bestuur, öc vrees der Regenten voor de weerwraak 
der Residenten, wanneer zij bij den Gouverneur met klagten opkwamen,' 
de groote uitgestrektheid van het;Gouvernement van Java’s JJ. O. Kust/, 
en de onvermoeide pogingen der Residenten, om den waaren staat van
zaken voor den Gouverneur te verbergen, en alle navorschingen mocijcH 
lijk te maken. Het zal voorzeker geene geringe taak zijn voor. het toe-; 
komstig Bestuur in Indiën, om, hierin, een grondig herstel te effcctu-' 
ëeren, en overal de juiste grenspalen te vinden tusschcn hét geen recht 
en billijk is, volgens ’sLands gebruik, en ingeslopen misbruiken, op 
dat de gemeene Javaan in het volkomen genot zijner rechten werde her
steld, en de Regent, noch in het geen hem toekomt, noch in zijn uitter- 
Hjk aanzien, verkort; daartoe wordt eene grondige kennis van Plaatsen,; 
Meuschcn, Taal, Zeden, en Gewoonten, verëischt, echter meenen wij* 
^at> van hier, met vrucht, eénige algemeenc beginzelen kunnen, 
worden vastgesteld, die tot gronden, <cn eenige voorschriften/ welke-

197 v
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tot leid -draad dezer nattige en noodzakelijke hervorming, kunnen, 
dienen..

Als Zoodanige mogen wij voordragen de 56, 99 en 100 Articulen. 
het Charter, benevens het 14 Articul van de Instructie voor den 

Gouverneur - Generaal. Daar bij wordt, zoo wij vertrouwen, met de. ver-; 
hechte nauwkeurigheid en klaarheid, het recht gcpromulguecrd, dat 
den Javaan toekomt, om Over de voordbrengzelen zijner Nijverheid, na. 
dat hij aan zijne wettige verpliglingen voldaan heeft, als zijn Eigendom 
te kunnen beschikken, — eene juiste bepaling van de verpliglingen 
wordt verordend, — alle voordbrengzelen, welke de vruchtbare schoot, 
van het Eiland Java kan opleveren, worden voor eene vrije Culture en 
Handel overgelaten, met die weinige uitzonderingen, waarvan wij de 
hoge en onvermijdelijke noodzakelijkheid, in den Joop dezer considcra- 
tiën, hebben moeten openlcggen, — en de krachtigste voorziening wordt 
daargesteld tot uitroeijing der voornaamste plaats hebbende misbruiken, 
en tot verzekering van den Javaan, tegen alle willekeurig geweld en 
onderdrukking; terwijl, eindelijk, de wijze van uitvoering van dit alles 
evenredig i| aan het groot gewigt der zaak. De Gouverneur-Generaal 
in persoon wordt daar mede belast, en alleen in het geval, dat bijzon
dere tijdsomstandigheden hem niet toelieten zich van Batavia te verwij
deren, zal zulks aan eene bijzondere Commissie, met een der Ordinair* 
Raden. aan het hoofd, mogen worden opgedragen.

■ Ook liet lot der Lijf-eigenen, in de Bezittingen van den Staat, is 
. aan de oplcttenheid van den Gouverneur-Generaal, bij het 27 Art. zij

ner Instructie, bijzonder aanbevolen. Wel is waar, en het strekt ons tot 
geen gering genoegen, ons, daar omtrent, op het eenparig getuigenis vau 
geloofwaardige Lieden, te kunnen beroepen, dat hetzelve, in die Bezittin
gen, draaglijker is dan in eenig ander Oord der Waereld; de Slaven zijzt 
;er niet, éven als in de West-Indische Volkplantingen, tot eenen harden 
arbeid vorweozen; zij worden, althans bij de Europezen, genoegzaam alleen 
tot fluisdiensten, gebruikt, en het grootste misbruik, waar over men daar, 
omtrent zoude mogen klagen, is, dat bun getal doorgaans veel te groot 
w , naar mate van den arbeid, welko in de Huishoudens .te verrichten 
valt; doch; dok dit vindt eenige verschooning, waaneer men naargaat, dat 
eene menschliévende gewoonte medebrengt, hunne Farniliën nimmer van 
één tc scheiden, en dé afgcJeefderi en 'gebrekigen onder hun,'zoolang zij 
leven,! te onderhouden; zoo dat, zomtijds, van bét: getal. Sla ven, liet welk 
iemand dièzifaj slechts de Helft tot den dienst bekwaam is,; en de, overi
gen'in afgdeefdem of jonge Kinderen bestaan; ook is.,; dooft gestrenge; 
Wellen p tegen alle mishandelingen der Slavep, vporzieji ,cn hij;die al- 
gemeede geneigdluïidy om hen’ wel le behandelen, welke wy hébben doem 
opmerkcny hiag: mcn/derhahen.cenc behoorlijke uitvoering dier. Wetten*,

rr

van
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(waar van, trouwens, verscheiden voorbeelden 2ijn) Veilig ondérkéRéi* 
Doch de voornaamste reden, waarom wij echter zouden wenschcn, dat 
de Slavernij, ware het mogelijk, wierdt geweerd uit die Bezittingen, is, 
dat de Slavenhandel daar door ‘wierdt gevoed en aangèmocdig'd ; deze'/ 
het Menschdom ontcerénde, Trafiek rust in Oost-Indien, even als elders, 
op een verschriklijk misbruik van Oppermagt, of van het r'eclit van dén 
Sterksfen, en heeft ’er gelijke gruwelen ten gevolge, welke alleen' door 
de afschaffing der Slavernij zelve te vernietigen zijn. Het zal ' ei*1 dus 
voómamenlijk op aankomen, óf men middelen zal kunnen vind én,’ öiri 
de noodzakelijke fluisdiensten door anderen, dan Slaven, te 'doen ver
richten. Europezen zijn ’er, in'die Gewesten, ongeschikt tóe, en Óf hel 
mogelijk zij, de’ Javanen zelve bekwaam té maken tot loontrekkende 
Huisbedienden, wórdt stérk in twijfel getrokken.' Wij meehen derhal- 
ven, dat de Gouverneur-Generaal, (achtervol gens het even aangehaald 
Art.' zijner Instructie) behoort gelast te worden , het Staats-Bewind te 
dienen van consideratifn en advis, of, en in lïoe verre, het uitvoérïiik,' 
cn met het belang van de Bezittingen van den Staat in Indién, over
eenkomstig zoude zijn, om den aan voer van nieuwe SlaVen te pröhibce- 
ren, of immers de zaken daar benen te dirigeeren, dat die aanvoer, over

L;

-

eenigen tijd, konde worde geprohibeerd en noodelöos gemaakt.
Daar legen moeien wij, met nadruk, onze stem verheffen tegen 

schandelijk misbruik, dat op Cheribon, én vertier beoóslèn-Ba
tavia, is doorgedrongen, én, zoo wij wel ondcrncht zijn, in weer
wil der ernstige voorzieningen, door de Hoge Regcering ' daartégen1 
gedaan, op zommigc Plaatzen, als nog, in' zwang 'is, bestaande in* 
zekere overeenkomsten, waarbij 'de vrije Javanen zich zélven, öf bun-' 
nc Kinderen, verpanden voor zékere sommen Gelds/ welke aan bun1 
worden uilgcreikt; zulks geeft, vooral onder den invloed vari' hét1 
plaats-gezag van Ëuropeërs, aanleiding tot verregaande misbruiken,' 
en heeft céne strekking, ora alzoo, op eene zijdelingschè wijze, het' 
wezen der slavernij, onder een 1 vrij Volk, in te Voeren, want dé' 
Verpandeling mist volstrekt het genot zijner vrijheid, tot dat de’ 
schuld is afgedaan ■ en, Indien zulks niet strookt niet dé begeerte'” 
of het. belang van den Pandhouder, is zulks zeer bezwaarlijk, voor-0 
al wanneer deze in eenig gezag geplaatst is ; de vernietiging van dit ’ 
misbruik behoort derhalven ten ernstigsten te worden .bevolen. ’ 'J A.. - 

'•“Tot' dus' verre hebben wij ons bezig gehouden met het gedn bé-* 
trekking heeft tot dc Administratie der Policie Tn de Bezittingen! 
van den' Staat in. Asia, én aan Hinden' voorgedragen, alle'die vöoiw? 
zieningen, welke ons zijn voorgekomen noodig te zijn, om -dezelve» 
te brengen op

een

eenen, voor de belangen van den' ^laat, en&efcrcel* 
zijn dier Bezittingen zei ven, meest geschityeft;,^ ^enackdyk^ v0^‘
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Een, niet min gewigtig, onderwerp ,is ons ter verhandeling oyerger 
bleven, -dat van de Administratie der Justitie. , » ,

Wordt dezelve, met recht, in alle beschaafde Landen, gebonden 
den besten steun eener welingerichte Regeering, voor bet eenig

•200

voor
middel, om liet Politiek gezag te houden binnen den omtrek, door 
de Wet voor hetzelve afgebakend, en alle willekeurig misbruik daar 

•voor .te komen , en voor de zekerste waarborg, welke de Inge- 
zetenen van eenen vrijen Staat hebben kunnen voor het behoud en 
de veiligheid van al wat bun dierbaar is, zij wordt, in alle dic- 
opzichfen, noch meer belangrijk in afgelegen bezittingen; de men* 
schelijke driften, aan .het onmiddelijk toezicht der Oppermagt ont
trokken , worden, ’er, door meer dan gewoone rocrzelcn van heersch- 
zucht:en eigenbelang, in beweging gebragt, en alleen een gestren- 

goede Wetten is in staat,, om de nadeelige uit- 
van te beteugelen; indien het hier aan mangelt, in-

van

ge, uitvoering van 
werkzelen d(iar
dien eene gebrekkige of bedorve Administratie van Justitie de mis
daden onvervolgd of ongestraft laat, wordt .daar uit een ander, doch. 
als dan, noodzakelijk kwaad, geboren. De politieke Magl, beroofd 
van den steun, welken zij vinden moest in eene goede en,onge
krenkte bediening van bet Recht, en echter, voor de onderhouding 
der goede orde, en voor de veiligheid, der, Bezittingen verantwoor
delijk,. ziet zich, om ergere onheilen Yoor te komen, genoodzaakt, 
daar aan te -suppleeren door Politieke Voorzieningen, en de Grens
palen ,. welke beide Magten onherroepelijk behoorden aftescheidcn., 
ééns overschreden zijnde, zoo wordt eene, wijde deur geopend voor 
allerlcije misbruiken, en verwarringen. • Om derhalven die voortreffe
lijke Staats-maxime, welke de vermenging dier beide,Magten, in ee
ne welgestelde Regeering, verbant,, in afgelegene. Bezittingen onge
schonden te kunnen bewaaren, is noodig, de Administratie der Jus
titie op dien goeden en respectabelen voqt te stellen, dat dezcly.e 
onafhankelijk kan .blijven van allen Politiekcn invloed; goede Wel-, 
tqn en goede-Rechtbanken zijn daar toe' de twee onvermijdelijke 
verëischten; aan de eerste schijnt hpt,; in Indicn, niet te hebben 
ontbroken , het algemeene Recht., het welk hier .te Lande wordt.op- 
gevolgd-, strekt ook daar ten, richtsnoer* , en;, voor zoo verre, Plaat8$r 
lijke omstandigheden,, bijzondere Vcrördeningefi, boodzakelijk; maat- 

*men, in. de Verzameling daar van',' hiekendr onder ,dcn- 
naam van Bataviasche jStatiiten]3,,; en latere Besluiten .vdn -hét! In-, 
diseh Bés tuur zeer. yeele nuttige! en heilzame, voorschriftenƒ

;:.f! , O! r*\\

j Zie hWbovèn óp bla'dz.i 49. fl'q'urdod uh 'io(jr

. V f ,;:s auO UAri rr , B3gii: O.'.si s 
. qo n,.t;»rmd r»l

':r-a 11-;:



OOST - INDISCHE ZAKEN, VAN DEN 31,tcn AUGUSTUS 1803. 201

welke ten bewijze strekken; dat dit gewigtig Stuk steeds door het
zelve is ter harte genomen.

Een even gunsfig oordeel wenschten -wij te kunnen vellen 
de Indische Rechtbanken 1, doch hier doet zich een geheel an
der tafreel op. Vestigt men het oog op de Buiten-Comptoiren, zoo 
ziet men de Policie en Justitie volmaakt in één gesmolten; die zelf- • 
de Ambtenaren, welke het Politiek Bestuur helpen uitöeffenen, zijn 
tevens Aanklagers en Rechters over alles, wat onder hun ressort 
voorvalt; doorgaans hebben zij een gemeen belang, öm alles, wat 
op elkanders directie en publiek gezag te zeggen zoude vallen, te ver
bergen en onvervolgd te laten; dikwijls bedienen zij zich van het, 
in hun, vereend Politiek en Rechterlijk vermogen, om aan hunne 
bijzondere driften den teugel te vieren, waar uit de grofste mishan
delingen geboren worden, en zeer zelden vindt men onder hen Lieden/ 
die eenige de minste kennis hebben van Rechtspleging, zoo dat de pro-, 
cedures, in zaken van gewigt, dikwijls, door verkeerde behandeling 
zoodanig bedorven zijn, dat liet, ook voor den kundigsten Rechter, 
in een hoger ressort, ónmogelijk wordt, die feilen te verbeteren, 
en daar in behoorlijk recht te spreken; en wat aangaat den Hogen 
Raad van Justitie te Batavia, zullen wij liefst in geene bijzonderhe
den treed en, doch achten ons, niettejnin, verpligt, om met dien 
ernsligen nadruk, welke liet belang van het Vaderland, en'van des- 
zelfs Asiatische Bezittingen, in dit oogenblik, van ons vordert, te 
verklaren, dat wij, zonder de zamcnstelling van een geheel nieuw 
Opper-Gerechtshof in Indien, waar van, voor het eerst, alle de Le
den en Ministers van hier worden uitgezonden, het voor onmogelijk 
houden, dat, aan de Administratie der Justitie aldaar, eene wezen
lijke en grondige verbetering worde toegebragt.

1 J)c integreerende leden van den Iloogen Raad van Justitie werden sober 
gesalarieerd (ƒ 200 'smaands), moesten in liet geheel 12 jaren fungeren, 
zoo in hoedanigheid van ordinair, als extraordinair Lid, voor dat zij ge- 
regligd waren naar een hooger ambt, buiten het presidium, te staan, 
doch konden, na verloop van vijfjaren, hun ontslag erlangen naar Neder
land ^behoudens qualiteit en gage.

He geassnmeerde leden (welke ten minste moesten voorzien zijn met de 
qualiteit van koopman), werden nog kariger bezoldigd, en ontvingen ƒ 150 
Js maands; terwijl de Advokdal Fiskaal van Itidiëen de JFaterJiskaalslcchis 
f 50 in de maaml trokken. Zie het Generaal Reglement omtrent de bevor
dering der dienaren van dc JCd. Comp. en derzelver verhooging in gage, zoo 
op Batavia, als de buitenkant oren,, enz. van den 31 Julij 1753, Tit. IJ § 1, 
Anu IIuizeks t. a. p. blad/. 230.

Schepenejt genoten hoegenaamd geene belooning en de meesten waren 
Comp, dienaren.

Op dc bui tenkantoren werd de regtsbedeeling aan zoogenaamde Politieke 
Raden loeverlrouwd, samengesteld uit Comp. dienaren, bij gebreh 
afzonderlijke lleglers.
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- Het diep gevoel der hoge noodzakelijkheid van zoodanige verbe
tering noopte ons, na attente overweging, om twee onzer Mede-le
den te verzoeken, dit stuk opzettelijk te onderzoeken, en ons der- 
zelver consideratiën daar over mede te deelen; hier aan voldeeden 
zij, den 15 Fcbruarij 11., bij eene uitgewerkte Memorie, (onder de 
Bijlagen van ons Verbaal te vinden) waar bij de hoofdgronden van 
zoodanige verbetering worden aangeweezen, en waar aan wij de vrij
heid nemen ons te gedragen. Wij bevonden den inhoud van dit 
Stuk overeenkomstig aan de leer eener zuivere Staatkunde, in alle 

" banden , welke dezelve hebben aangenomen , maar vooral in dit, door 
Rechtspleging, beroemd Gemeenebest, door eene gelukkige ondervin
ding gestaafd, en hebben dierhalvcn niet geaarzeld, hetzelve te leggen 
tot een grondslag onzer beraadslagingen over dit gewigtig onderwerp, 
en der verbeteringen in het Justitie-wezen in Indiën, welke wij thans 
zullen voordragen, en waar van de hoofdzakelijke inhoud voorkomt 
bij het Charter, van Art. 58 tot Art. 89. Wanneer wij hier alleen 
den dienst der Justitie mogten raadplegen, zouden wij de oprichting

veele nieuwe Gerechtshoven, uit kundige Rechters en Mi-yan zoo
nisters bestaande, moeten voorslaan, als ’er Bezittingen van den Slaat 
m Asia gevonden worden, doch al ware het, dat de zware kosten, 
welke jaarlijks zouden moeten worden geïmpendeerd, om eene zoo groote 
menigte bekwame Ambtenaren in dat vak te bezoldigen, het vermo
gen van den Staat niet te boven gingen, zoude zulk een ontwerp 
stuiten, uit hoofden van de onmogelijkheid om al die voorwerpen te 
vinden. Immers in deze Republiek zelve moet men zich bepalen, om
de voornaamste Gerechtshoven te voorzien van Mannen, die, bij ee- 
nen onbevlekten handel en wandel, eene gegronde kunde voegen in 
de Rechtsgeleerdheid; de mindere Rechtbanken bestaan uit de beste 
en aanzienlijkste Ingezetenen, welke men, naar mate van de gesteld
heid der Plaatsen, vinden kan; men kan zich dierhalvcn niet voor
stellen een genoegzaam aantal Lieden, in allen opzichte, tot den 
moeilijken Post van Rechters berekend, te zullen vinden, als lot de 
zamenstelling en onderhouding van zoo veele nieuwe Rechtbanken aan 
de andere zijde van de Waereld noodig zouden zijn, le minder 
daar lialvè maatrégelen in dezen geheel onvoldoende zouden zijn $ en 
men niets zoude winnen met het uitzenden van Rechters; die maar 
voor een gedeelte de vereischten daar van zouden bezitten.

Het uiterst, het welk men zal kunnen bewerkstelligen, zal zijn, 
het Hoogste Gerechtshof in Indiën zoodanig te constituëeren, dat het
zelve de hoogste achting, en het onbepaalds! vertrouwen bezitte van 
alle Ingezetenen van den Staat','en'eene zekere en veilige toevlucht 
zij voor alle hunne wettige belangen, ook wanneer zij zich, door de
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Gewijsden der mindere Rechtbanken; bezwaard zouden mogen reke- 
• met één woord, dat hetzelve, als ’t ware, het Palladium der 

Gerechtigheid zij, in dat gedeelte der Waereld.
Alle onze vermogens hebben zich dierhalven daar henen gewend, 

om de verëisclitcn tot de zamcnstclling van zoodanig een Hoog Ge
rechtshof van Balaafsch lndiën, metjie meest mogelijke nauwkeurig
heid, te bepalen.

Het eerste en voornaamste daar van is ongctwijffeld, dat hetzelve 
besta uit Leden , welke door liun gedrag en Rechterlijke bekwaamhe
den , zich reeds eene gevestigde reputatie hebben verworven; omtrent 
welken de beslissing der publieke opinie reeds vooraf de verzekering 
geeft, dat achting en eerbied hen , in aanzienlijke en gewigtige Be
dieningen , waar in zij gesteld worden, zullen omringen, en dat de 
Justitie eenen, helaas! in die Gewesten nog onbekenden luister, van 
liun, zal ontvangen. Dat vooral de Praïsident van dit Hoge Gerechts
hof, wiens invloed van zoo oneindig veel gewigt zal zijn op deszelfs 
werkzaamheden, wiens voorbeeld in zulk een Land zoo oneindig veel 
kan toebrengen tot vorming van dpn puhlieken Geest en Zeden, een 
Man zij, die zich, onder de uitmuntende Rechtsgeleerden van ons Va
derland , reeds eenen naam heeft verworven; dat de achtbaarheid van 
van zijn Persoon, en de bezadigdheid.van,zijnen Geest, het geluk
kig vertrouwen inboezemen , dat hij eene gestrenge handhaving van 
liet aanzien der Justitie, en van de uitvoering der Wetten; zal paren 
met die nauwgezette onpartijdigheid, welke alleen het deel is van een 
bedaard gemoed, het welk zich door geene driften laat overmeesteren; 
dat ook onder de verdere Leden geene gevonden worden, welke niet, 
zeifs apn de Hoogste Geregtshoven der Bataafsche Republiek, lot cie- 
raad zouden kunnen verstrekken; dan, maar ook dan alléén, zal men 
aan de Ingezetenen der Indische Gewesten eenen onberekenbaren dienst 
hebben beweezen , en den Hoeksteen gelegd, zonder welken het geheele 
Gebouw der Hervormingen en Verbeteringen, welke men overigens zal 
willen daarstellcn , niet bestaan kan, en zelfs al spoedig weder zoude
instorten.

Wij erkennen ■, dat het niet gemakkelijk is, zulke voorwerpen te 
vinden; de minsten, deze keuze waardig, zullen ’èr zich xelven toe 
aanbieden; doch de dienst van het Vaderland .is wel waardig, dat 
men een stap voorwaards doe, wanneer het te doen is oin uit
stekende verdiensten a!an denzelven te verbinden, ein dan moeten de- 
zclve, door ruime .belooningen, verder worden, aangemoedigd, om zich, 
in .een vreemd Gewest, daar aan toe te wijden, en zich de opofferin- 
gen yan den Vaderlijken Grond, en de nabijheid van.dierbare betrek- 
kingen, eenigzins te getroosten. Do bezoldigingen van den Praesideat
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verdere Leden moeten zoodanig zijn , dat zij ’cr 
den Hogen Rang, welke zij in Indiën moeten voeren, (als volgende 
onmiddelijk op de Leden der Hoge Regering) op eene betamelijke wijze, 

kunnen bestaan, en binnen zeker getal j aren een ordentelijk fortuin 
overgaèren, het welk, gevoegd bij een jaarlijkscli Pensioen, liet welk 

repatriëerende Leden, zoutje kimnen worden toegelegd, toerei-

, naar mate vanen

van

aan
kende kan zijn, om hun lot, voor het overig gedeelte van hun leven, 
te verzekeren, wanneer zij , na eene getrouwe pligts-betrachting, ver
kiezen mog ten hetzelve in hun Vaderland te gaan doorbrengen.

Dan, gelijk ’er niet aan te twijffclen is, of zulke voordeeligc.voor
waarden zullen dezelfde, ja nog grootere uitwerking hebben, op heny 
die het bezoeken der Indische Gewesten, voomamenl ijk beschouwen al» 
een middel tot verbetering hunner Finantiën, en zich al ligt verbeel
den , dat halve bekwaamheden, voor het Land, voldoende zijn, wan
neer dezelve slechts met den titul van Meester in.de Rechten gever
nist zijn, dan op waare verdiensten , zoo hebben wij, angstvallig, om
gezien naar middelen, om, reeds bij den aanvang, misbruiken, waar 
toe diergelijke instellingen zoo Iiglelijk overslaan, te weeren, en wij; 
meenen dezelve gevonden te hebben, voor eerst, in de bepaling der 
verëischten tot de Bedieningen van Praesident en Leden van dit Hoog 
Gerechtshof; ten anderen, in de wijze van derzelver aanstelling, en, 
eindelijk, door eenige bijzondere bepalingen, geschikt om alle uit
zichten van eigenbelang, zoo veel mogelijk, te weeren, en , daar en
tegen, aan eene geoorloofde eerzucht, een meer geschikt en toereikend 
voedzel te geven in den aard en het aanzien der Bedieningen zelve. De 
verëischten worden gevonden in het 59 Articul van het Charter. Vreem
delingen worden van deze Bedieningen uitgesloten, want wij achten 
het beneden de waardigheid van een Vrij Volk, zooniet strijdig met 
het Recht van een Bataafsch Burger, door anderen, dan door zijne 
Medehurgeren, te worden geoordeeld, en vinden althans, in voorle- 
dene Gebeurtenissen, geene redenen, om zulks, omtrent de Indische 
Bezittingen, in een ander licht te beschouwen. Darrenlcgcn zouden 
wij het onbillijk en hard vinden, dat Kinderen van Europeesche Ouders, 
in de Bezittingen van den Staat, van deze Bediening zouden zijn uit
gesloten, wanneer zij, uit hoofde van ongewoone verdiensten-, daarop 

gelijke aanspraak konden maken, met Inboorlingen van de Ba-
eenen bijzonderen waarborg

eene
taaf8chc Republiek zelve; om echter nog 
te hebben, dat zij genoegzame gelegenheid hebben gehad, niet alleen 
om zich in de Rechtskunde te oclFcnen, maar ook, om zich bekend te 
maken met de Vaderlandsche Taal en Zeden, hebben wij speciaal, lei* 
hunnen opzichte, bepaald, dat zij zich, ten minsten vijf achtereenvol
gende jaren, op eene. of meerdere ’s Lands Univcrsiteiten, op de Rechts-
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kunde moeten hebben toegelegd, het welk noodwendig reeds 
Jopig verblijf hier te Lande onderstelt, om den noodigen aanleg tot 
die Studie te verkrijgen.

De verdere verëischten zijn, het Meesterschap inde Rechten, en de 
Ouderdom van ten minsten dertig jaren voor den President, en vijf
entwintig voor de verdere Leden, die hoedanigheden, welke deze 
Ambtenaren moeten bezitten, zijn zeker beter te vinden in eenen meer 
gevorderden Ouderdom; daar echter ons Vaderland roemen mag op 
voorbeelden, welke die bepaling volkomen wettigen, hebben wij ge
meend, dat, aan hun , wier gelukkige Geest-vermogens , en vroeg tot 
de Deugd gevormde harten, zoodanig op den gewoonen loop der zaken 
hebben gewoekerd, mede toegang tot deze Eereposten behoorde te wor
den gelaten; gelukkig! indien deze voorslag strekken moge om hun 
aantal te vermeerderen.

Het getal der Leden hebben wij, lettende op de eigenschappen van 
het Indisch Climaat, en derzelver invloed, zoo’wel op de gezondheid, 
als krachten der Europcërs (Art. 58.) bepaald op tien, den President 
daar onder begrepen , en gemeend, dat het formeeren der Nominatiën, 
waar uit de aanstelling zoude geschieden, dóór het Staal-Bcwihd, zoo 
wel voor de eerste, als bij volgende vacatures, behoorde te worden 
opgedragen aan het Nationaal Gcregtshof der Bataafsche Republiek. 
Gcwigtige redenen hebben ons hiertoe genoopt; voorzeker kan het 
Staats-Bcwind geen krachtiger bewijs geven van deszeifs ernstige be
geerte , dat deze Bedieningen niet langer de belooning zijn van lastige 
Sollicitatiën, nochte immer gebezigd worden als middelen , - om , aan 
Lediglopers, een bestaan te bezorgen, maar, voordaan, alleen met waar
dige voorwerpen werden vervuld, dan door de keuze aan zich zclven 
te behouden, en, alvorens daaromtrent te willen ingelicht zijn door 
een Collegie, aan het welk, meer dan aan eenig ander, bekend kun
nen zijn allen , die, door eene meer dan gewoone kunde in de Rechts
geleerdheid , in deze Republiek uitmunten, en verdienen tot die Be
dieningen in aanmerking te komen; *— een Collegie , daar on boven , 
dat, uit hoofde van deszelfs aanzien en achtbaarheid, van-den aart en 
tederheid van deszelfs eigene functiën , ten dien opzichte, eene bijzon
dere aanspraak heeft op liet publiek vertrouwen in beide de Waereld- 
dcelen, cn liet welk liet grootste belang; heeft,- om, zoo dikwijls bet 
zich van die vereerende taak'kwijt , met de uiterste oplettenheid, te 
trachten, dat vertrouwen, en deszelfs eigene reputatie, te behouden. 
Bie zelfde redenen hebben ons Ook ©verhaald, om eene gelijke cijnosure 
voorteslaan, omtrent de aanstellingen van de Ministers van dit Gerechts-

> en van de Advocaten ^Adviseurs bij de mindere Rechtbanken, 
■waar van bij vervolg zal wórden’gehandeld. '/!J- il1 ••''1"yli '*

een voor-

:. cv -:ïi

I
I
i
i

hof



206 CONSIDERATIES EN ADVIJS VAN DE COMMISSIE TOT DE

Gelijk nu de Inkomsten dezer Bedieningen, indiën onze voorslagen 
daaromtrent worden goedgekeurd, voldoende zullen zijn, om, aan 
de rechtmatige verlangens van den Prajsident en verdere Leden, te 
voldoen, zoo kunnen zij dan ook met billijkheid onder de verpligting 
worden gebragt, om van alle uitzichten op andere Bedieningen, of 
Geldwinningen, af te zien. Hier uit zal een dubbel nut voordspruit 
ten.* voor eerst, zullen kundige en waardige voorwerpen voor den 
dienst van de Justitie blijven geconserveerd; ten anderen, zullen de 
Leden van het Hoge Gerechtshof nimmer van de Hoge Politieke JUagt 
in Indiën iets kunnen te lioopen of te vreezen hebben, en dus zal 
de weg, door welken de Policie zich anderzins, in weêrwil der beste 
maatregelen, nog eenen ongeöorloofden invloed op de Justitie zoude 
kunnen aanmatigen, voor altijd gesloten zijn.;— Yan deze Bedienin
gen, eebter, worden, door den aart der zaak uitgesloten die van 
Praesident en Procureur-Generaal, waar op de aangehaalde redenen 
niet toepasselijk zijn (Art. 60). Om wijders voorlekomen, dat niet 
zomtijds deze Bedieningen gebezigd worden door hun, die, door Fa
milie- of andere belangen, in Indiën geroepen worden, of voornemens 
zijn zich aldaar, tot het drijven van Negotie, of andere Handteerin- 
gen, te vestigen, als een middel, om de Heizcn gemakkelijk en 
kostvrij te doen, en in dat Land een aanzien te genieten, waar toe 
zij alleen, door middel derzelve Bedieningen, kunnen geraken, en 
op dat dierhalven dezelve door geene andere mogen worden geambi
eerd, dan wièr oprecht eneimstig voornemen is hun Vaderland aldaar,' 
in het vak der Justitie, te dienen, achten wij het van van cene zeer 
dringende noodzakelijkheid, dot (volgens Art. 61) de Praesident, of 
eenig Lid, deszelfs dimissie nemende, binnen den tijd van tien jaren, 
na dat hij in functie zal zijn getreeden, gehouden zij de terugreize 
naar de Bataafsche Republiek aantenemen, binnen drie maanden, na 
dat hij zijne dimissie zal hebben genomen, en,, daar en boven, ver- 
lieze alle aanspraak op Pensioen, of,andere gunsten, welke, ander
zins, aan een repatriëerenden President, of Lid, zouden mogen 
competeeren. r;i

Tot de Residentie van dit Hoge Gerechtshof zouden wij, boven alle 
andere, verkiezen eeuige gescliikto plaats op liet Eiland Grool-Java, 
tusscheu Cheribou en Tagal; diezeUde angstvallige zorg, welke be
hoort te worden aangewend lot de ^zamenslelling; van dit Collegie, 
moet ook, naar ons inzien, waken, dat het, bij deszelfs oorspronge
lijke zuiverheid, werde bewaard, en het krachtigst middel, hier toe, 
beschouwen wij te zijn, hetzelve te verwijderen van alle die woelingen 
der mensehelijke driften, van alle die nadeclige indrukken eener bui- 

* tensporige weelde en overdaad, van de besmetting van het zedenbe-
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derf, welke aan Hoofdplaatsen gewoonlijk eigen zijn, en waar van die 
Bataafsch Indiën ook geenzins bevrijd is. Hier voor pleit nog 

rene andere dringende reden, de ongezondheid van deszelfs Damp
kring; — deze heeft weleer alle de pogingen verijdeld, door het vorig 
Bewind in het werk gesteld, om de- gesteldheid van den Raad van 
Justitie des Kasleels Batavia te verbeteren; nuttige voorwerpen, met 
die oogmerken uitgezonden * wanneer zich nu en dan gelegenheid op- 
deedt, om dezelve te verkrijgen, wierden doorgaans daar van do 
eerste slagtoffers, en hoe veele kundige en brave Mannen kunnen 
niet, door eene rechtmatige beduchtheid voor deze ontzettende plaag, 
•wcêrhouden zijn geweest, om hunnen dienst aan het Vaderland aan- 
tebieden? Nu is er geen twijffel aan, of 5 er zijn, inliet door ons 
voorgeslagen District, en wel waarschijnelijk aan de Oevers der door 
hetzelve stromende Rivier Lossarij, welgelegene Plaatsen tot zooda
nige Residentie, alwaar geene nadeelige eigenschappen de Lucht be* 
smetten.

Zulks zoude ook dit voordeel aanbrengen, dat de verblijfplaats van 
het Hoge Gerechtshof zich meer in het middenpunt zoude bevinden 
van het Eiland Java, en nabij aan de groote Postroute, langs welke 
cene geregelde communicatie te Land, tusschen alle gedeelten van 
dit Eiland, onderhouden wordt, en die tevens strekken kan tot eene 
spoedige en zekere bezorging van alle Brieven en Papieren, welke te 
Batavia, en op alle andere Strand-Gomptoiren op het Eiland Java, 
van alle de overige Bezittingen van den Staat in Indiën, worden aan* 
gebragt.

Eindelijk zoude zulks ook van een zeer voordeeligen invloed zijn op 
den staat der jaarlijkschc Uitgaven, tot bezoldiging der Indische 
Ambtenaren, de mindere duurte van alle noodlakelijke Behoeften, en 
mindere noodzakelijkheid tot Geldverteeringen, dan op de zoo kost
bare Hoofdplaats, zoude maken, dat men de Leden van bet Hoge 
Gerechtshof, benevens alle derzelver Ministers, Suppoosten, en Be
dienden, even goed, zoo niet beter, zal kunnen bezoldigen met de 
helft van het geen men hun zoude moeten toeleggen, wanneer zij op 
Batavia, of in do nabijheid dezer Stad, liun verblijf moesten houden; 
en deze besparing overtreft dus verre het eerste uitschot, dat noodig 
zal zijn, om, in de nieuwe Residentie-plaats, de noodige Woonin- 
gen en Gebouwen te exstruëeren, waarvan de kosten, bij een goed 
overleg, ook niet exorbitant zullen behoeven te zijn, en de kosten 
der reparatien en onderhoud zouden kunnen komen ten lasten van 
de Bcwoonercn, in der tijd. De eenige inconvenicnten, welke deze 
veiplaatzing zouden hebben kunnen afraden, wanneer het Hoogste 

Indiën deszelfs tegenwoordige inrichtingen bleef be-
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houden, zijn weg genomen, door de nieuwe omschrijvingen van het 
Rechterlijk Gezag, i en de Jurisdictie van dit nieuw Gerechtshof, hij 
de Instructie, door-ons,, voor hetzelve ontworpen, welke wij de eere 
hebben hier nevens overteleggen, en door de bepalingen, Articul 79 

het Charter voorkomende, volgens welke alle de Civile en Cri- 
mincele Jurisdictie, thans door den Hogen Raad van Justitie uitge
oefend wordende, voor zoo 'verre dezelve, bij gemelde Instructie, v 
niet is' opgedragen aan het nieuw Gerechtshof, moet overgaan op 
het Collegie van Schepenen . van Batavia. .

In deze Residentie-plaats, nu, móet de oeffening der Policie.aan 
liet Gerechtshof zelve worden overgelaten, en, speciaal daartoe, aan 
hetzelve', de beschikking gegeven worden over het Militair Guarnisoen, 
aldaar in der tijd liggende; doch eenig meerder of ander PoHtiek of 
Militair Gezag behoort hetzelve .nimmer te kunnen uitöeffenen, en, 
zoo wel als andere Ingezetenen^ onderworpen te zijn aan die, in Co- 
loniên, noodzakelijke inrichting, volgens welke niemand vermag door 
het Land te reizen, zonder uitdrukkelijke vergunning van den Hoofd
gebieder; met die meerdere ruimte echter, welke het aanzien dezer 
Ambtenaren, en de afstand van .hun verblijf van de Iloofdplaats,- 
vorderen, gelijk wij zulks bij .het 8 Articul van voorschreve Instruc
tie hebben in het oog gehouden. \ . I ; ; .. . .

Vordert, aan de eene .zijde, :de.dienst der Justitie, dat zij, die 
het Recht moeten spreken, gesteld zijn boven den invloed, en veel 
meer .boven de mogelijke vervolgingen van d,e Politieke Magt, zoo is 
het echter ook, aan den anderen kant, noodzakelijk, te zorgen, dat 
de misdaad, wanneer.1 die immer iemand hunner mogt bezoedelen, 
niet ongestraft blijve; tót dit een en ander zijn betrekkelijk de 62, 
63, -en 64 Articuleri van; het‘Charter;, het kwam ons voor, overeen
komstig te zijn aan de hoge waardigheid van dit Collegie, en aan het 
gewigt der-zake; om het oordeel over alle misdaden, door den Pre
sident, of eenig; ander:Lid, m. Officio, gepleegd, te deniandeeren 
aan het Nationaal* Gerechtshof,, doch zulks maakte tevens noodzakelijk 
cenc voorziening, dat, in zoodanig geval, de blaam der beschuldi
ging, inmiddels,' dert luister; van het Gerechtshof zelve niet bevlekte, 
wanneer de aart en het gewigt daar 
vreezen, terwijl ook als dan, den Prsesident en overige Leden , niet 
te vergen was, om zoodanig Medc-lid-, onder hun midden, toelclaten, 
tot dat de dispositie van het Nationaal Gerechtshof, ten opzichte van 
hetzelve,, zoude zijn vernomenj waar toe altijd een merkelijk tijdsvciy. 
loop zal noodig zijn;:, In dit éénig, geval, hebben wij. dicrhalven ge
meend, aan den Gouverneur-Generaal in Rade, de bevoegdheid te 
moeten geven, oraj op Yoordragt van het Gerechtshof zelve,' en niet

van

i

zulks met reden mogt en doenvan



OOST - IWD1SCOE ZAK. ER, VAR DER 31“°“ AUGCSTDS 1S03. .209

anders, bet aangeklaagde Lid, tot zoo lange, in deszelfs funcliën te 
kunnen surchecren.

Daar. nu de afscheiding der Politieke en Rechterlijke Magt, zelfs 
hier te Lande, geenzints in zich sluit, dat de eerste zich in geen 
geval, noch in eenigerleij opzicht, met zaken, voor den Rechter 

. aanhangig, zoude mogen bemoeijen, waar van zelfs de noodzakelijk
heid, in alle gevallen, waar in de uitoeffening van het recht van 
Gratie kan te pas komen, baarblijkelijk is, en ook in andere kan 
plaats hebben, is het ons voorgekomen, vai?. veel belang te zijn, zoo 
wel de bevoegdheid van de Politieke, als de gehoudenis der Rech
terlijke Magt in Indiën, ten dien opzichte, zoo nauwkeurig doenlijk, 
te bepalen, en op eene wijze, welke, zoo min mogelijk, plaats laat 
aan willekeur. Met dat oogmerk zijn door ons ontworpen de 20, 71, 
72, 73 en 74 Articulen van het Charter, en de 78, 79, 80, 81, 
en 82 Articulen der Instructie Yoor het Hoge Gerechtshof.

Omtrent de verdere eigenschappen van dit Gerechtshof, de Minis
ters, Suppoosten, en Bedienden, aan hetzelve toetevoegen, en der- 
zclvcr functiën, de suppletiën van voorvallende Vacatures, ad inte
rim, de vorm en verdeeling van deszelfs werkzaamheden, en de 
Jurisdictie aan hetzelve toetekcnnen, zij het ons geoorloofd, ons aan 
de 06, en vier volgende Articulen van het Charter, en aan den 
gchcelen inhoud der meergemelde Instructie, te gedragen. In de 
zamen8telling daar van, hebben wij getracht, ons, zoo veel moge
lijk, ten nutte te maken en te volgen die beginzelen, welke omtrent 
de Administratie van Justitie in het hoogste Ressort, hier te Lande, 
zijn aangenomen, echter daar bij, volgens onze gehoudenis, in het 
oog houdende de Plaatselijke omstandigheden van het Land, in het 
welk deze Instructie zal moeten dienen, welke niet toelaten, in alles 
dat zelfde richtsnoer te volgen, en vooral in zommigc opzichten, 
ccnc onderscheiding noodzakelijk maken, tusschen do behandeling 
van Europezen en Oosterlingen, waartoe wij met moeite zijn overge
gaan, doch echter met de volle overtuiging, dat zulks niet anders 
koude worden daargesteld, terwijl wij verder niet verzuimd hebben, 
over dit belangrijke onderwerp te raadplegen de subsisteerende 1 en

* I)e toen bestaande Ordonnantie en Instructie voor den Raad van Justi
tie in Rederl. Indie, residerende ie Batavia, was door de IIH. Bewindheb- 
beren, uitmakende het Committé tot den Asialischcn handel en bezittin
gen, te Amsterdam, den 20»*«“ Augustus 1798 gearresteerd, en werd alhier 
door KK. G6. op den 31««° Augustus 1799 afgekondigd, onder verklaring, 
»dat die Ordonn. en Instr. maar dienen moest, om, zoo lang Bewindhebberen 
«eene finale voorziening ten aanzién der Judiciële zaken beraamd hebben, 
*°t een richtsnoer voor dat Collcgie te verstrekken en dat alle verdere al
hier voor dat Collegie subsisterende Orders en Reglementen moesten blijven 
effect sorteren ea door hun op den gewoonen voet behandeld worden,,«

i
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■VoórledcWe InstrUclich Tan deh Raad van Justitie te Batavia, niét liét 
geen, daar omtrent, voorkomt bij de Statuten dier Hoofdplaats, en, 
laatstelijk, ten einde ons allé mogclijké gerustheid te verséholfen, 
van daar in, zoo veel mogtelijk, ain de héilzame inténtién van Let 
Staats-Bewiiid te hebben beantwoord, nok nog een nuttig gebruik 
hebben gemaakt Van de doorwrochte kunde van twee voornóme 
Rechtsgeleerden binhen deze ReSident'ie-pIaafs, welke ohs, op ctts 
vefzóbk, ter liefdé van het Vaderland, dcrfcélver gevoelen óvet 'ónrè 
ontwórpen-, tót verbetering van het Justitie-wezen in Indiën, Wc 1 

'hébben willen rncdc.déèïen;
twee zaken, daar bij vóórkomende, verdienen echter nog eene b$- 

zondere opheldering, dè eerste Hetzelve bestaat in de afschaffing dér 
-plaatshebbende Revièiëft in Indiën, en het, bij het 69 Articuï vèn 
•het Charter, toegestaón Appèl, in zommige gevallen van de Vonnis- 

liét Hoge Gerechtshof in Indiën aan hét Nationaal Geréclits- 
Sva&r tóe ook betrekkelijk zijn de 83 en 84 

' Articulen der Instructie. Is hét in Indien doorgaans ten uitersten 
tnoeijelijk geweest-, tót Adjuncfén-Rêviseuren, Lieden te Vindcft, die 
dóór huhrie Rechts-kunde bevoegd konden wórden geoordeeld, om over 

'kakéft, waar in de Hoogste Rechtbank reeds gevonnisdhadt, ccnchadere 
N Uitspraak te doen, htdg meer bezwaarlijk zal het aan het Indisch 

"Bestuur vallen, eene Rechtbank van Revisie, op bene waardige wijze, 
iamön te stellen, Wanneer een hieuw Gerechtshof, op den, door ons 
Voorgeslagen voet, zal zijn opgerichtj immers verliest dit laatste mid
del'dcszelife achtbaarheid cn kracht-, wanneer‘tot Adjuncten-RevisCii- 
ten niet te vinden zijn Mannen van gelijke Rechts-kunde, als dc 
Rechters zelVeii, die het Vonnis, 'dat gerevideerd moet worden, 
hebben uitgesproken. Hier te Lande valt zulks zeer gema'kkelijk, 
daar de Studie in de Rechten, zoo algemeen, door allen, die de 
Politieke loopbaan tvillch inslaan, en eene milde opvoeding genieten 
kunnen-, geöelfeml wordt, doch in Indiën is zulks onmogelijk-, en, 
naar ons inzién, himmer te verwachten. Het komt -óns -dus verkies
lijk vo'or, aldaar het middel 
Civlle Actiën, ineer bedragende dan de 
dalers, mitsgaders in Crimineelc Procedures, waar in voor liét'Hoge 
Gerechtshof, ter eerster instantie, ordinario modo, -zal zijn ’gcproöe- 

'dèerd, tegen 'aangeklaagden van Luropésche afkonïst, Appèl toe tel aten 
het Nationaal Gerechtshof hier te Lande; zullende het Indisch 

Geréchtshóf (wij Spreken altijd in de onderstelling, dat hetzelve zöo- 
'danig zal z§n 'zamengcstcld, als Vij zulks hebben beschreven,) haar 
ons inzien, volkomen bevoegd kunnen worden gerekend, om, in alle 
andere Giviie ‘eh Grimineele zaken, te wijzen bij Arrest.

!
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Eenp andere zaak, waaromtrent wij eene nieuwe voorziening hoogst
noodzakelijk hebben geoordeeld, is de Jucücalurc over de Ruiten ep 
Prijzen, door Oorlogschepen van den Staat, of door Schepen bij Par
ticulieren uitgerust, en yaarende op bekomen Commissie of Lettres de 
Marqué, achterhaald en gcnom.en, en ingebragt op eene der Bezittingen 
yan den Staat in Asia. J),e Indische Rechtbanken zijn thans onbevoegd 
daarvan kenm’s te nemen, dan alleen in bet geval (Jiet wejk in lie.t ver*- 
volg niet te verwachten is) dat de Buiten of Prijzen gemaakt of genomen 
waren door Schepen van de O.ost-Indis.che Compagnie, pf yan Parijen-.' 
lieren, vaarende op Lettres de Marqué, door liet Bestuur, van wegens 
dezelve Compagnie, in Indien verleend, zulks strekte tot wezenlijk na
deel der Nemers, indien dezelve waren Officieren van den Slaat, en 
zoude,'bij vervolg, eene gelijke verlegenheid baaren voor Particulieren, 
dewijl de Politieke Regering voordaan onmiddelijk, van wegens den 
Staaf , zullende worden uitgeöeffend, dus ook de Lettres de Marqué, yan 
zijnenlwegen, zullen worden uitgegeven., zoo dat het thans een natuur
lijk gevolg is geworden yan deze veranderde Orde van Zaken, dat, aan 
dc hogere en lagere Rechtbanken in Indiën, ,de poodige Jurisdictie in 
dezen worde afgestaan, waartoe wij ook meenen, dat, zoo rasch liet 
Ifoge Gerechtshof zal zijn georganiseerd, en de mindere Rechtbanken 
voorzien van cLc Advocaten Adviseurs, (waarvan wij bier pa zullen spre
ken) met gerustheid zal kunnen worden overgegaan, op den voet van 
het afzonderlijk Reglement, daartoe, door ons, ontworpen, en aan de 
Instructie, voor liet llogc Gerechtshof, geannexeerd, waarbij wij ook de 
noodige melding gemaakt hebben van de Judicalure over .de Zee-rove- 
rijen, en voords overeenkomstig het 76 Articul yan de gemelde In
structie, ep het 70 Art. van het Charter.

De yerplaatzing van het Hoge Gerechtshof tuischen Cherjhon en 
Jagal, eene uitbreiding der Jurisdictie yan het Collegie van Schepenen 
te Batavia, zullende ten gevolge hebben , achten wij hot ook noodig, 
dat dit Collegie, Icrzclver tijd mede op eene andere wijze .werde zamem 
gesteld, meer evenredig aan hot gewigt van deszelfs functiëp, ,en den 
dienst, welke de Justitie daar van zal moeten ontvangen; en dat, ten 
einde de voornaamste Ingezetenen yan Batayia des te beter aantemoer 
digep om zich daartoe tc laten .emploijeeren, ep eqnigzins schadeloos 
te stellen wegens den tijd, welken zij , ,dikwijlsmet postpositie hunner 
bijzondere zaken, yerpligt zijn tot eene getrouwe waarneming hunner 
Achten te besteeden, aan dezelve eene convenabele Jaaijijksche toela
ge, bij wijze yan Eeregift, zoude hchooren te worden gegeven.

/W.ij zijp yerder yan oordeel, dat zoo wel het aanzien van de Hoofd- 
£tad yan Bataafsch Indiën, .als .eene ordeülijke behandeling van zaken, 
Wdgrpa., dat' Ralpvin .deszelfjj eigen .Magistraat hebbe, aan welke a^e

. i
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die functiën, de belangen der Stad en Ingezetenen conccmeerende, 
kunnen worden opgedragen, welke, ofschoon niet behoorende tot de 
Administratie der Justitie, tot nu toe aan liet Collcgie van Schepenen 
zijn gedemandeerd geweest ; twee Wethouders zouden, benevens Sche

den Hoofdschont, de Magistraat der Stad en Ommelandenpenen en
Batavia kunnen uitmaken, op den voet, als zulks bij de 82 en 83van

Arliculen van het Charter is voorgedragen.
liet Collegie van Schepenen, alzoo op nieuw georganiseerd zijnde, 

en zich alleen, met de Administratie der Justitie zullende behoeven be
zig te houden, zal zich met veel beter gevolg van hunnen taak kun
nen kwijten, dan bevorens; het zal echter altijd dit, met het grootste 
getal der Rechtbanken, hier te Lande, gemeen hebben, dat ’er niet 
altijd gevonden zal worden, die Rechtskunde, welke alleen door eene 
gezette oefFening kan worden verkregen, en dikwijls onontbeerlijk kan 
zijn, om een juist en gegrond oordeel over voorkomende qua?stiën te 
vellen; doch het zal verstoken zijn van het hulpmiddel, waartoe min
dere Rechtbanken hier te Lande gewoon zijn, in zaken van gewigt, 
toevlucht te nemen, het ten advise gaan bij beroemde Rechtsgeleer
den; wij zijn dus bedacht geweest op een middel om hieraan te gemoet 
te komen, en tevens aan de Administratie der Justitie op alle mindere 
Rechtbanken , op de IIoofd-Bezittingen van den Slaat, die verbetering 
ioetebrengen, welke wij, in den tegenwoordigen stand van zaken, al
leen voor mogelijk honden. Hiertoe is ons het geschiktste voorgeko
men de aanstelling van Ambtenaren, onder den tilul van Advocaten 
Adviseurs, zoo bij het voorn. Collegie van Schepenen, als bij de Col- 
legiën van Justitie te Samarang, Ambon, Banda, Ternatc, Macassar* 
Malacca en Cochim, op zoodanige Instructie, als aan die voor het Hoge 
Gerechtshof is geannexeerd, waarbij wij voornamenlijk op het oog heb
ben gehad te zorgen, dat, wanneer deze Ambtenaren behoorlijk wor
den gesalarieerd, daartoe altijd geschikte subjecten mogen worden 
gekozen; dat de Collegiën Yan Justitie, waartoe zij behooren, al het 
mogelijk nut mogen doen met hunne bekwaamheid, en dat echter 
hunne meerdere kennis hun nimmer eenen direclen invloed geven kan 
op de Administratie der Justitie, als het welk wij meenen, dat, tot 
vooorkoming van, misschien, nog grootcre gebreken, dan die, welke 
wij door derzelver aanstelling trachten te verbeteren, volstrekt behoort 
te worden geweerd.

Om zich wijders alle mogelijke gerustheid te verschaffen, dat, zoo 
wel van deze instelling een gepast , en met deszelfs bedoeling overeen
komstig gebruik, zal worden gemaakt, als dat, in het algemeen, de 
mindere Rechtbanken, den hun aanbevolen taak, met de noodige op» 
letlenheid en probiteit, zullen gadeslaan, dienen dezelven te worden
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onderhevig gemaakt, aan een geregeld opzicht van het Hoge Gerechts
hof van Indien/ en, daar wij niet ontveinzen, dat, niet tegenstaande 
dit alles, dit gewigtig Stuk, opzichtelijk de mindere Rechtbanken 
niet ligt tot de gewenschte volkomenheid zal te brengen zijn, vordert / 
naar ons inzien, eene billijke zorg voor de tederste belangen der Inge
zetenen , dat ’er een middel beraamd werde, om de nadeelige gevol
gen, uit eene mindere geoeffenheid in de Rechtskunde, als ander- 
zins, kunnende voordspruiten, althans in Capitale zaken, zoo veel mo
gelijk voortekomen, of daar tegen hulpmiddelen te verschaffen; deze 
beginzelen zijn dierhalven door ons vastgesteld, bij het 67 Art. van 
het Charter, en derzelver verdere ontwikkeling wordt gevonden bij het 
61—58 Articulen der Instructie voor het Hoge Gerechtshof, waar aan 
het ons, ter vermijding van onnoodige herhalingen, geoorloofd zij ons 
te gedragen; terwijl, overigens, aan het toekomstig Bestuur in Indiën 
zal dienen te worden gedemandeerd, om het Collegie van Schepenen 
van eene, naar deszelfs nieuwe inrichting, gestemde Instructie te voor
zien, en omtrent de Civile en Crimineele Rechtspleging op de min
dere Comptoiren, welke hier voren niet zijn opgenoemd, na ingeno
men advis van het Hoge Gerechtshof, zoodanige schikkingen in te 
voeren, als met het welzijn van den Lande, en dat van het gering 
getal Ingezetenen, zich aldaar bevindende, zal geoordeeld worden het 
best overeen te komen.

Eindelijk mcenen wij, dat dit Gerechtshof zelve onder eene bepaalde 
verantwoordelijkheid behoort te worden gesteld, evenredig aan het uit
gestrekt vertrouwen, waar mede hetzelve, opzichtelijk de geheele Ad
ministratie der Justitie in Indiën, zal bekleed zijn, en de onafhange- 
lijkhcid van de Politieke Magt, waar in het zich, ten dien opzichte/ 
zal bevinden. Het zelve kan ongetwijffeld, op dezen voet* strekken 
tot luister der Justitie, en lot zegen en welvaart van Land en Ingeze
tenen ; maar ook een Collegie van dat aanzien, en van zoo veel autho- 
riteit, moet in alle opzichten volkomen aan deszelfs bestemming be
antwoorden , en zich strictelijk houden binnen de palen van deszelfs 
gezag, of het zoude rasch schadelijk, en zomtijds gevaarlijk kunnen 
worden j voor de algemeene belangen, vooral op eenen zoo grooten af
stand van den eigenlijken Zetel der Oppermagt; ook moet ’er 
wettig middel zijn, om, wanneer cens onverhooptelijk blijken mogt/ 
dat men zich in de keuze van een of ander van dezelfs Leden merke
lijk bedrogen hadt, het nadeel, daar uit, voor de Justitie te duchten/ 
te kunnen afweeren. Eer, Aanzien, en Fortuin moeten de beloo- 
ningen zijn van hun, welke zich die keuze waardig betoonen, geen- 
*int8 de bolwerken, waar achter zij veilig hunnen pligt zouden knn- 

vergeeten of verwaarlozen/ het komt ;er maar op aan, om/
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de Leden van dit Gerechtshof, eene onpartijdige en verlichte beöor* 
deeling hunner handelingen te verzekeren, zonder gevaar, dat liet 
Publiek Characler, door hun bekleed wordende, daar door kan 
worden gekrenkt; en dit kan, naar ons inzien, alleen geschieden, 
door hunne Ambtsverrichtingen te onderwerpen aan het Nationaal Ge
rechtshof hier te Lande, op den voet, hij het 75 Art. van het Char
ter bepaald, waar aan beantwoordt het 85 Art. der Instructie voor het 
Hoge Gerechtshof; op deze wijze is alle invloed der Politieke Magt, 
ook hier omtrent, volkomen geweerd, en eene gedurige wettige inzage 
in alle de handelingen van dit Gerechtshof, zal, aan deszelfs Leden 
tot eeiien nieuwen spoorslag verstrekken, om zich met allen mogelij- 
ken ijver van hunne duure verpligtingen te kwijlen, en levens, voor 
het Staats-Bewind, een voldoende waarborg zijn, dat de Administratie 
der Justitie in Indiën, in het hoogst Ressort, de oorspronglijke zui
verheid, waartoe zij, door hetzelve, zal zijn terug gebragt, op den 
duur zal kunnen behouden.

Het zal wijders noodzakelijk zijn; dat de reeds aangehaalde Plaalze- 
lijke Wetten van Bataafsch Indié'n eene herziening ondergaan, de 
Verzameling derzelven, bekend onder den naam van Bataaf sche Star 
tuten (waar van wij hier boven .melding maakten) dagteekenl van den 
tijd, vóór dat de Gouverneur-Generaal, Petrus Albert us van der par* 
•ra, die Hoge Waardigheid bekleedde 1; zedert zijn door het Indiseb 
Bestuur, omtrent verscheidene onderwerpen; waaronder dat van de 
Particuliere Vaart en Handel eene voorname plaats bekleedt, gewigtige 
veranderingen gearresteerd, en 4e nieuwe Orde van Zaken zal Jer 
noodwendig vcele andere ten gevolge hebben, waar naar die Verzame
ling zal moeten wonden verbeterd en vermeerderd, om tot .een Plaat- 
zelijk Wetboek, waar toe het bestemd was geweest, lp kunnen dienen/ 
on ook, als dan, uitnemend geschikt zal zijn. Wij zonden dierhalve** 
adviaeeren, fOm aan het toekomstig Indisch Bestuur optedragen., oin, 
tot dat Werk, «eene ^Commissie van eenige kundige Persoonen ,te be
noemen, en, na iugenomen ad vis van het Hoge Gerechtshof, den uit-

i
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1 Deze verzameling is meer algemeen beleend onder den titel van: nieuwe 

Balaviasche Statuten. Dezelve .werd, in den jare 1716, onder het bewind van 
den 'Gouvcrnenr-Gcneraal Gimistokkel wam .Zwojul, begonnen, «toch eerst 
in 1766 onder dat van van der JParua voltooid. JUtier te lande is zij echter 
nimmer afgekondigd en van verbindende kracht verklaard,, en hoe zeer 
aan het 'Opperbestuur der -Comp. in Nederland aangeboden, is dezelve even
wel nimmer «door «hetzelve bekrachtigd .geworden. De verzamelingibeslnat in 
handschrift 3 boekdoelen in fol., en is veel uitgebreider, dan de aude Sta
tuten van Batavia van 1642. De geschiedenis der zaïnenstcllinp van deze 
nieuwe Statuten vindt men mede in mijne reeds aangehaaide Bijdrage tot de 
getohiedenis tfcrConiyiCATie >»> ,tf. /,
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slag Van haren arbeid, met defczelfs consideratiën, zöo spoedig doenlijk, 
aan den Asiatischen Raad te doen toekomèn, ten einde deze heilzame 
Zaak, vervolgens, door het gezag van het Staats-Bewind zelve, moge 
Worden tóe stand gebragt, en de noödige Sanctie verkrijgen.

Alvorens van deze materie a fles tappen, moeten wij nög met een 
woord melding jonaken van het gebrek > het welk in Indiën doorgaans 
is aanPractizijns, zoo dat daar door, vóór de Ingezetenen, eene juiste 
onderscheiding, en het Vervolgen hunner Rechten, in moegelijke ge: 
vallen, zeer bezwaarlijk is> en de onkunde der Practizijns ook dikwijls 
eene zeer gebrekkige instructie der Processen , tot nadeel der Justitie , 
ten gevolge heeft; het vorig Bewind plagt daar in eenigzints tc voor
zien > door de uitzending van bekwame Advocaten 11, wanneer zich zoo*

215

1 Bij Res. door de vergadering van de XVII*" op den 3 April 1742 te Amster
dam geftoraen, «tot redres van de gébreckelijkheden in de administratie van de 
•justitie, zoo te Batavia, als op de Buiten-kantorens, werd bepaald, » dat in 
plaats van den tot (oen gevolgden regel, om direct uit bet Vaderland Ra
den van Justitie uittezenden, voorlaan jaarlijks een zeker getal advokaten 
naar Batavia zoude worden gelicentiëerd rn dc qualiteit van 'koopman, met 
ƒ 60 ter maand en koopmans-emclunicnten, on dat wel ten:getaie %’an4jani'- 
Jijks, gedurende de drie eerste jaren, drie gedurende de drie volgende, eu 
bij vermindering twee gedurende de twee volgende, en eindelijk één jaarlijks.

■»'I)ic advokaten Zouden door de Vergadering van de •X’VTÏ*’» worden-aang>e- 
steld/doch niét adin issibel zijn, tenzy dezelve ten minste drie volle, jaren voor 
een der Hoven van Justitie, dan wel der regtbanken in de steden in de.pro
vinciën zuilen hebben gepraktiseerd en daarvan bewijs kunnen toonen, eit 
mits géboren zijn in de provinciën öf onder het ressortvan de Generaliteit, 
en van de gereformeerde religie of dezelve toegedaav.”

»De advokaten zouden wijders, gedurende de rei/.e op het schip, de functie 
moeten wAarncmen van ondcr-koopman of boekhouder, en te Balaviakonren- 
de, zich met de praktijk voor heide de collcgiën van justitie vermogen ;te 
érneeren, tot tijd en wijle zij "emplooi •vinden, 'loerende -inmiddels -de talc en 
gewoonten van het Innd kennen, en ingeval na verloop van één,jnar tijds n» 
hun arrivement te Batavia, in een van de hierna te noemen cinptoijen niet 
tnogten zijn gesteld , zoude hunne gagie van ƒ tiO'ter‘inaantt en koopinans- 
emolumentén cessecren en afzijn.'»

» Ui t deze advokaten zouden drie-of vier altoos gehouden worden op C^yton, 
en dat wel aan het hoofdkantoor Colombo, om niet alleen de zeer verschil
lende gewoonten van den landaard om de'West wan In'dië 'ie leeren kennen,' 
‘maar ook tellens aan-de hand Ate zyn tot het wervullen'der plaatsen du den 
Itaad vqn Justitie aldaar.-” ■ • . • -

»Al!c deze advokaten waren incligibel tot dlje andere ambten, dan dege- • 
"rie, die vervolgens voor hen gouden worden'«Afgezonderd, en 'moesten iin 4nm 
emploöi ten minste gedurende den tyd -van 12 jaren fungeren, ieirekocea 

hunne provisionele aanstelling af te Batavia.” ...
» Uit deze advokaten zouden moeten gevonden worden niet alleen de fiskaals 

van de builen-komptoiren, except de Caap, zijnde met die van de Ceylonsohtt 
■subalterne c o in mand e m enten 'Jajfemapa tuttin ;en OWe, item Bantam en Sa*u*~ 
rang, ,15 differente plaatsen, maar «ok-de 4 josticieele ofiicieron te'ödtov*^ 
item Ju ,ieiiejx In 'het cöllegie 'vian schepenen, voer 'zoover- ’sOomit.dM&utfieu 
daarin zitten mogen, waartoe uit dien ruimen aantal van subjecten,'de'IHW>-’
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danigen aanboden, en bier mede dient dus te worden voordgegaan, 
en zelfs zulks meer te worden aangemoedigd, door zulke Rechtsge
leerden , in de kosten hunner uitrusting, tot de reize, te gemoet te 
komen / en hun wijders eene jaarlijksche toelage te geven, waar door 
zij zich, in alle gevallen, voor gebrek kunnen beveiligd rekenen, mits, 
als dan , ook gehouden zijnde, om, op last van het Hoge Gerechtshof, 
of van het Collpgie van Schepenen te Batavia, behoeftige Partijen, 
pro DeO) te bedienen. Wenschelijk ware het, dat men, bij de in
voering der door ons voorgeslagene veranderingen in het Justitie-wezen, 
tevens eenige bekwame Lieden, op dien voet, konde uitzenden, waar 
van het getal, bij provisie, zoude kunnen worden bepaald op twee, 
om bij het Hoge Gerechtshof, en vier, om bij de Schepensbank, te 
Batavia, flienst te doen.

"Wat nu verder aangaat de Rechtspleging over den Inlander, inzon
derheid op het, in zoo veele opzichten, voor den Staat belangrijk Ei
land Java/ zal het niet noodig zijn te herhalen ons gevoelen, meer
malen in den loop dezer consideratiën aan den dag gelegd, dat do 
Wetten^ Zeden, en Gewoonten der Javanen, ongeschonden, behoorden 
bewaard te blijven; als een gevolg daarvan, zouden ook blijven sub- 
«isteeren de Land-Raden , thans op Samarang en Cheribon aanwezig 
zijnde / door welke , volgens die Wetten, over alle delicten, door Ja
vanen/ in de Regentschappen, onder het gebied van den Staat, ge
pleegd wordende, in het hoogst Ressort gevonnisd wordt; alleenlijk 
zoude aan de zamenstelling dezer Rechtbanken eenige verbetering kunnen 
worden toegebragt, en het verkrijgen van Recht, door nieuwe inrich
tingen/ voorden gemeenen Javaan gemakkelijker gemaakt, dan zulks 
tegenwoordig is.

Als zoodanige verbetering; beschouwen wij, dat, ten einde, ook 
Lier; de Policie zoo veel mogelijk afgescheiden blijve van de Justitie/ 
deze Land-Raden niet langer werden gepresideerd , respectivclijk, door 
den Gouverneur van Java’s N. 0. Kust, en den Residentie Cheribon/ 
maar de Instructie der Processen geschiede, ten overstaan van éénen J 
daar toe aantestellen, Commissaris, die , eenige bedenkingen hebben
de j gehouden zij, daar van rapport te doen aan den Gouverneur of 
Resident/ ten einde, hij plaatshebbende misbruiken, daar tegen be
hoorlijk kan worden voorzien, terwijl de verrichtingen dezer Rechtban
ken zouden kunnen worden genotuleerd, door eenen Europeschen Se
cretaris , de Taal en Zeden der Javanen kundig.

<:
yI

:1

F deraatste, kundigste, voornaamste en bekwaamste zullen moeten worden 
uitgekipt. De subjecten moesten tot alle de voorsebr. emplooijen worden 
voorgedragen aan de Vergadering vandeXVII«, 
geapprobeerd.»

door dezelve te wordenom
:



OOST-IHDISCHX ZAKKK} VJlW DEK; 31,u» AOQOSTDS 1803. 217

Ten anderen, komt het ons niet zeer geschikt voor, dat die Land- 
Raden, gelijk thans, bestaan uit Regenten, , zoo om dat dezen altijd, 

veel mogelijk, in hunne Regentschappen;behooren aanwezig te blij-.
, als om dat het ons gevoeglijk voorkomt,. dat zij, ;indien zulks # 

bekwaamlijk kan worden geprarvenic'erd, liever een invloed hebben op 
de Administratie der Justitie over hunne Onderhorigen.. 'Wij; zouden 
dus meenen, dat de Gouverneur-Generaal in Rade zoude behooren te 
-worden gelast, om daartoe andere aanzienlijke Javanen te emploijeeren, 
onder toevoeging van eenen naar ’sLands gebruik geschikten Titul, met.

Jaarlijksch Tractement, ten ware zich, daar tegen, gegronde zwa
righeden mogten opdocn, waar van hij, als dan, aan den Asiatis'chen. 
Raad, kennisse zoude dienen te geven, met voordragt van meer ge-* 
schikte middelen, om de Crimineele Rechtspleging * onder,, de. Javanen,;.

veel doenlijk, te verbeteren, en Yan allen politieken invloed te 
bevrijden.

Ter bevoordering der Administratie van de Justitie, onder de gemcenc 
Javanen, op de IV. O. Kust van Java, zoude wijders strekken,, dat, 
hij het plegen van Delicten, de pra?paratoire Information genomen 
wierden door den Resident van het District, met de ^Regenten, . zichr 
ter plaatze of in de nabijheid onthoudendey welke, ten dien einde ,j 
op bepaalde tijden, geregelde zittingen zouden moeten houdefa , in 
dewelke zij tevens de plano, zouden kunnen afdoen zoodanige kleine, 
Misdaden, die alleen Politieke Correctiën kwamen te vorderen, volgens 
zekere bepalingen, als bij den Gouverneur-Generaal in Rade dienstig 
zouden worden geoordeeld, doch gehouden zijn, om, in cas van 
zwaardere Misdrijven, de Proces-stukkon met den Delinquant, na dat 
hij en de Getuigen gehoord, en,, des noods, tegen elkander, gecon
fronteerd zouden zijn, optezenden.naar den Land-Raad te Samarang,.- 
om aldaar te worden gevonnisd. , . ;

Om verder alle misbruik van gezag, waar toe anderzints ook deze 
inrichtingen zoo ligt aanleiding . zouden kunnen geven, zoo veel mo
gelijk te wceren, zoude van deze verrichtingen der Residenten 
wezende Regenten een nauwkeurig Verhaal moeten worden gehouden 
en maandelijks aan den Land-Raad te Samarnng oyergezonden, al
waar door den bij dien Land-Raad, aangestelden Europeschen Cora-, 
miésarisi, alle drie maanden , of wel vroeger, indien zulks gevorderd^ 
wórdt,1 van deze ingekomene Verhalen, verslag zouden moeten worden 
gedaan, aan den Gouverneur van Java’s N. 0. Kust, ten einde deze, 
tot het doen der vereisclije voorzieningen, in Staat te stellen, alles 
navóïgens den inhoud der 34 en volgende Articulen van de Instruc
tie voör den Gouvereëur-Generaal..
.............................. v! »•>

zoo
ven i

een

i

zoo

en aan "

v’J «rv.M'



COJtSltffc'RAÏI®»' EPf AD VIJS VA* DE CÖMMISSli' ‘ÜW DEm
Hiér mede alléé afgehandeld hebbende; Vrat wij, ingevolge1 den óns 

gegeven last, voor ons gevoelen hadden vóörtedragcn, omtrent de Po
litieke Regcering en Administratie der Justitie in de Asiatischc Bezit
tingen van den Staat, zoo zoude ons nu nóg overblijven te' spreken-Van* 

ander gewigtig- Stuk, dat der Defensie dezer Bezittingen, en de' 
Land- en Zce-magt , daar toe vercischt wordende, dan Vermits wij- 
hetzelve reeds opzettelijk hébben-verhandeld, hij onze Scci'ete Missive , 

ülïeden , van den 5 Maart dezéS; jaars, én oné, in den vérdcréri'

een

aan
loop onzer werkzaamheden, gcenc Redenen zijn’ Voorgekomen, welke' 
ons,' in eenig opzicht, hebben doen' afgaan1 van de gevoelens, Welke' 
wij: dc eeré hadden, daarbij,- als ortS Advis- over deze materie, voorté- 
dragen, zij het ons geoorloofd ; óös‘, als- nog, daar aan te mogen 
gedragert-, en. alhier te mogert volstaart, met daar bij te voegen, ceni- 
ge weinige1 aanmerkingen,1 aangaande het Oppcr-Bcstuür ovét de' 
Militie en Defensie in Indiën, en de Rechtspleging over Militaire1
Delicten.

liet is ons’, nam'enlijky voorgekomeriy dat' de beschikking ovér alles, 
wat do Militie' en-Defensie’ aangaat, hehodrt te staan onder hét Oppdr- 
besruué vatt den Gouvèméür- Generaal1 alléén1, ortdei1 deszëlfs' Perjféón- 
lijké verantwoordelijkheid, én behoudénS zijné Vólst rékte órtdérgescliik‘t'- 
Réid, o'ök lén dtóeW o^ziclitt, aan' dé bcVcIcn Van hbt' Staats-Bewind, eh 
déh Asiatischen Raad; eért iegelijk, die mét dëh aart' dézer zaken 
éënigzints' béketfd is, ^al móeten toestemmen, dat dezelve ongeschikt 
zijn-, oïti d:oör éen'e Politieke Vergadering, gelijk de Hoge Regering 
tan Irtdiërt, té wórden-gedirigeerd, cn liet oprichten Van een afzonder
lijk Collégië, tóf dat einde, zoude eensdeels omslag ert kosten veroor
zaken, welke wy aïi- ónnoodig beschouwen, anderdeels 
Behelzen van d’c magt én het aanzien van cfén Gouverneur-Generaal, 
welke wij even min kunnen aanprijzen, en toch niet kunnen omvatten 
dé dadelijke öefferiing van bevél oVcr dé Militie, het welk, om zoo te- 
sprékêh, écne' irihairéntc eigenschap itf en blijven moet van die Hoge 
Bediening. l¥ct’ is zeker niet te verwachten, (lat alle Gouverneurs-Gene- 
Vaal die Militaire kundigheden zullfen bezitten, welke noodig zijn om 
dit' Oppèr-bcstuur le' kunnen uilteöetfcnen; doch helialven déadsistentic, 
welke liem is tóegevoegd van eenen Generalen Staf’ zal hij ook tot 
zijné dispositie hebben, dé kunde van in ïndiën.aanwezig zijnde Zee- 
cïi Lahcf-Gbicieren, ém de keuze tot dien gewigfigen Post zal zeker 
riinimer vallen óp’ Lieden,. van welker overdrevene eigenliefde of waan
wijsheid zoude kunnen word ert gevreesd, dat zij onbezonnen genoeg, 
zouden kunnen zijn, om zicïi niet van die hulp, daar zij ze rioodig. 
hadden, te bedienen, terwijl ook zulks speciaal zoude kunnen worden

■:
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aanbevolen Lij de Secrete Instructie, waar mede het Staats - Bewind, 
j^a^r aanleiding .der Besluiten, welke hetzelve zal goedvinden, ,op .den 
jnhopd ,onze,r ypprnoetnd.e gerote Missive, te nemen, den Go.uverncur- 
(Generaal zal pnmieeren.

£ene daad, echtgrj is er, waar toe de GouverneurrGeneraal, naar 
jors inzien, nimmer yernjag pycrtegaap, dan na ingenomen- advis van 
de Hpge Regering, en daar toe door een: wettigl.ijk genomen Raads
besluit lp zijn geauthoriaperd, namelijk, het aangaan van eenige Capi
tulatie met den Vijand, over Bezittingen yan de B.ataafsche Republiek, 
ofte penig gedeelte dcrzejve; gejijk dit dan ook, hij het 36 Art. van 
het Charter, uitdrukkelijk is uitgezonderd. Wanneer wij verder naargaan, 
.yan hoeveel aanbelang liet is, om steeds in Indiën, en voornamenlijk 
op het Eiland Java, te hebben eene, door een duurzaam verblijf, 
geacclimateerde Militaire Magt, aan de Huishoudelijke inrichtinge, en 
de gemeenschap met den Inlander gewoon, moeten wij als eene vaste 
ma*imc aanradpn, dat nimmer, Nationale Militaire Corpsen, Corpsge- 
yijze, .worden afgewisseld, en wij kupnen ook niet vinden, dat, daar
in, eenige de piinsle zwarigheid kan gelegen zijn, wanneer aan den 
Gouyemeyr - Generaal de bevoegdheid wordt gelaten, om, de dienst 
van den Staat zujks gedogende, aan Officieren en Soldaten individu
eel derzelvcr Ontslag, ofte opk. Verlof, yopr.eenen bepaalden tijd, te 
mogen verleenpn, wanneer zij daartoe verzoek doen.

Jlet geven vpn Ordres en Ipslrucüën aan den Gouverneur-Generaal 
omtrept de Organisatie, Discipline, en Qeconomie der Troupen, be
hoort, tot vermijding vap verwarringen, alleen te zijn van de compe
tentie van den Asiatischen Raad, onder liet Oppergezag van het Staats
bewind, doch het doen vap Militaire Proinotiën, uit hoofde van den 
verren afstand, aan den Gouverneur-Generaal te worden gedeman- 
daerd, vplgens zoodanigo cijnosure, als het Staats-Bewind zal goedvin
den, daap omtrent, -vapUcstellen; plles vplgens het 60 Art. van liet 
Charter.

Lpptapilijk zijp wij van gevoelen, dat, even pis in de Bataafsche 
Repubjiok, zoo oofc in hare Asiatiache Bezittingen, alle pure Militaire 
Delicten, zoo te Water pis ,te Lande, ip die Bezittingen ofte in eenir 
ge Ilavops of Rheden vpn dezelve gepleegd, geöordoeld moeten worden 
door Militaire Krijgsraden; dat de weg van Appèl van de Vonnissen 
dezer Krijgsraden op de opdorhorige Coraptoiren behoort open te staan 
app eepen Militairen. Krijgsraad te Batavia, telkens door den Gouver- 
peur-fieperaal, pd is tuin actum, te benoemen, bestaande uit zeven 
Officieren pn twee Rechtsgeleerden, en geadsistcerd door een Auditeur 
Militair, op dat het middel van Revisie dezer Vonnissen, aan de

::
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• Partij, die daar door meent 'bezwaard :te zijn, nog behoort te v 
den overgelaten, volgens de 87, 88 en 89 Articulen van het Char
ter, en het 37 Articul van de Instructie voor den Gouvemeur-Gène- 
raal; doch wat aangaat de zuivere Militaire Delicten, in Indiên, in 
volle-:Zee gepleegd,7 hebbeh wij, als eene zaak, die 
bonden' is' aan de gëheelè inrichting der Marine van den Staat; ge
meend, ons; van het doënr van ecnigen bepaalden voorslag, te moe
ten onthouden,'eii ons te'moeten bepalen, om, aan Ulieden; voorte- 
dragen de noódzakélijkheidy dat, daaromtrent, bepaalde ordres worden 
gesteld r en aan liét Indisch Bestuur, tót deszelfs informatie en na
dicht, mede gedeeld.1 :i • •

Hiermede vertrouwen1 -wij genoegzaam te hebben gededuceerd de re
denen en gronden der nieuwe beschikkingen omtrent den Handel op 

Lands Bezittingen iö Oost-Indiën; en het Bestuur derzelve Bezittin
gen; waartoe wij' Ulicden1, ter voldoening van derzelver aan ons gege
ven lasl, bij dezen' adviseerén, en in die orde, welke ons het gevoeg- 
-lijkst is voorgékomen, :té zamen gebragt in de verschillende Ontwer
pen, die de Bijlagen dezer consideratien uitmaken; Wij zullen ons 
gelukkig rekenen, indien wij'het'vereerend vertrouwen, in ons gesteld, 
daarbij eenigzins ■ mogen hebben gerechtvaardigd; althans verzekeren 
wij Uiiedcn plechtig,'1 dat "wij, in dien stroom van verschillende be
langen en opiniëny waarin wij,' door den aart van het onderzoek, aan 
óns opgedragen, gebragt wierden,'en waarvan het vooruitzicht, zom- 
migen onzer dWc moëijelijke Commissie, niet dan met schroom, dcedt 
aanvaarden, steeds getracht hebben getrouw te blijven aan die strenge 
onzijdigheid, welke Gijlieden óns, door.ons tot dezelve te benoemen, 
tevens hebt toegeliend, en tot1 een duurcn pligt gemaakt ; de hoogst 
mogelijke trap van welvaart der Bezittingen,—(misschien het laatste 
Plechtanker van het behoud dezer Republiek!) — het meeste nut van 
deszelfs algemeen Koophandel, — en het meeste voordeel van ’s Lands 
Finantiën, waren steeds de toelssteencn onzer Besluiten; en hieraan 
mogen en kunnen wij alleen toeschrijvén die gelukkige eenstemmig
heid,; welke omtrent dezelve hééft plaats gehad, ’cr mogt nu en dan 
eenig verschij zijn in de beÖordceling der mate van gegrondheid; of 

het meerder of minder gewigt der redenen, waarmede die Beslui
ten zijn bekleed; men ontmoette zich doch altijd in het doeleinde; de 
goede trouw vcrpligt’ons,• ook hieromtrent tot Wieder kennisse te bren
gen, dat, hoezeer ons Medelid pan Jlogendorp het slot dezer Missive; 
vóór zijne afreize naar Pctcrsburg, heeft onderfeekend, dezelve echter 
eerst na zijn vertrek heeft kunnen worden vervaardigd; zoo dat dc 
gronden, welke de overige Onderteekenaars, bij deze cousideratifn
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de hunne hebben aangenomen, verschillende kunnen zijn van 
die, waarop het voorschreve Medelid zijne Stemme tot onze Besluiten 
heeft gegeven,-« vooral is zulks mogelijk omtrent zoodanige, daarbij;

;voorkomende> zaken, waaromtrent niet, dan na lange en moeijelijke 
discus8iën, en conciliatoire voorstellen, eene eenparige Resolutie heeft 
kunnen worden tot stand gebragt.

Alle onze arbeid ware echter (indien het de Voorzienigheid ander- 
zins behage, het lieve Vaderland, gelijk wij vuriglijk wenschen en 
bidden, voor nieuwe rampen te bewaaren, welke hetzelve geheel zouden 
doen verloren gaan!) vruchteloos; en te vergeefsch zouden wij ons 
denzelven getroost hebben in het vleijend vooruitzicht van nuttig' te 
kunnen zijn, indien wij geen steun hadden mogen vinden in de ver
wachting, dat de uitvoering der gewigtige zaken, door ons voorge
dragen, aan geene ongewijde handen zal worden toebetrouwd. Indien 
zij, die daar mede, zoo hier te Lande, als in Indiën, mogten worden 
.belast, bij de oprechte en volkomene overtuiging, dat de middelen, 
door ons voorgeslagen, de beste zijn, om Uliedcr groote doeleinden 
omtrent de Oost-Indische Bezittingen, te bereiken, alle die verdere 
Ycreischlcn voegen, welke het publiek vertrouwen aan zich verbinden, 
en onontbeerlijk zijn bij de oprichting van een gebouw, het welk niet, 
dan door eene algcmcene en welwillende zamenwerking, kan worden 
opgetrokken, en door deugd en verdiensten de noodige vastigheid moet 
verkrijgen, wanneer zulke Mannen, zeggen wij, aan het hoofd der 
zaken worden geplaatst, houden wij onze ontwerpen niet alleen voor 
volkomen uitvoerlijk, maar zijn ook overtuigd, dat daaruit, onder 
Gods zegen, milde vruchten voor de welvaart dezer Republiek kunnen 
cn zullen voordspruiten; daar wij, in tegendeel, wanneer dit eerste 
verei8chte moest ontbreken, wanneer de ruime bezoldiging voor de In
dische Ambtenaren, waartoe wij hebben geadviseerd, zoude hebben moe
ten strekken, om eene des te wijder dcür open te zetten voor de heb- 
lust van hongerige Ambtsbejagers, die in deze nieuwe Organisatie niets 
anders meer zouden zien, dan eene . bron van verwarring, een nieuw 
cn onlijdelijk bezwaar voor de Finanticn van den Staat, en aan de 
Bafaafschc Natie, zoo wel als aan onze eigene eere en reputatie, ver
schuldigd zijn, om, de eersten, de uitvoering van onze eigen ontwer- 
werpen te moeten afraden; het is dicrhalven alleen in Ulieder wijsheid 
en belangloze Vaderlandsliefde, dat de zaak des Vaderlands, ook in p 
dit opzicht, haar behoud kan vinden.

Alvorens deze te besluiten, kunnen wij niet afzijn, Ulieden dank 
te betuigen voor de ons gegevene adsistentie in den Persoon van den 
®Urger L, C. Mazel, tot Amanuensis onzer Commissie, en daar hij
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LIJST BIJLAGEN,TAN

BEUOORESDÏ TOT

1IET RAPPORT DER COMMISSIE tot d» OOST-INDISCHE 
ZAKEN, VERVAT IN HARE MISSIVE AAN IIET STAATS
BEWIND, VAN DEN 31 AUGUSTUS 1803.

lilt. A. CHARTER, opzichtelijk het beleid der Policie en Justitie, 
mitsgaders het drijven van den Handel in de Asialische 
Bezittingen der Bataafsche Republiek.

Lit. B. INSTRUCTIE voor den Raad der Bezittingen van de Bataaf
sche Republiek, in Asia.

------ — Gouverneur-Generaal van Bataafschlit. C.
Indiën.

lit. D. ------------ ------  het Hoog Gerechtshof van Bataafsch In-
dien. — Behoorcndc hier toe:

Lit. D. 1°. REGLEMENT omtrent de Judicature over 
Prijzen en Zee-roverijen.

Lit. D. 2°. INSTRUCTIE voor de Advocaten-Adviseurs 
bij onderscheidene Collcgiën Yan Justitie 
in Indien.

Lit. E. OCTROIJ Compagnie tot den Theehandel.voor eene



Lit. A.

i

CHARTER I

Tot vestiging van de Regeering en het Bestuur der Astatische 
Bezittingen van de Bataafsche Republiek, tot betere 
Administratie der Justitie in dezelve, en tot het drijven 
van den Handel op en in Oost-Indiën. •

ALZOO, bij het 48 Articul van de Staatsregeling voor het Bataafsche 
Volt, is bepaald, dat het Inwendig Bestuur, en de Wetten yoor de 
Colonien, bij de respectivc Charters, voor dezelve zullen worden vast
gesteld, dat dezelve verëenigd blijven onder één en hetzelve Algemeen 
Bestuur hier tc Lande, en dat alle afzonderlijke Octroijen, dienaan
gaande, gehouden worden voor vernietigd i.

ZOO IS 1IET, dat het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, in
achting nemende de noodzaaklijkheid, dat eene andere voet en wijze 
werde daargesleld, geschikt naar de veranderde omstandigheden van 
tijden en zaken, waar op, in het vervolg, de Bezittingen en Etablisse
menten van den Staat, in Asia gelegen, mogen worden bestuurd, de 
Justitie in dezelve gehandhaafd, en de Handel op en in Oost-Indiën

dezelve Bezittingen, de hoogst mogelijkegedreven, zoodanig, dat, aan 
trap van Welvaart, aan den Koophandel dezer Republiek, het meeste 
nut, en, aan ’s Lands Finantiën, het meeste voordeel worde aangebragt,
na daar op te hebben ingenomen het advis en de consideratiën van 
eene Commissie, bij Besluit van het Staals-Bcwind, van den 11 Novem
ber 1802, speciaal daartoe benoemd en aangesteld, goedgevonden heeft 
tc ordonneeren en te statuëeren, gelijk geordonneerd en gestatuëerd 
vordt bij dezen.

;i*i v1 Zie hierboven dé aanteekening óp bladz. 122 én 123.
29
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Art. 1.»
c

Het Algemeen Gezag over de Bezittingen en Etablissementen van de 
* Bataafsche Republiek, in Asia, zal worden uitgcöefïend door eenen 

Raad van die Bezittingen en Etablissementen, onmiddelijk ondergeschikt 
aan het Staats-Bewind.

Deze Raad zal bestaan uit/negen Leden, en zitting hebben in den
Haag.

Art. 2.

Aan dezen Raad is opgedragen de zorg voor de Administratie der 
Policie en Justitie in de gemelde Bezittingen, als mede voor derzclver 
Verdediging, voor zoo verre daaromtrent, door het Staats-Bewind, niet 
onmiddelijk wordt beschikt.

De Hoge Regeering van Indiën is aan hem rekenschap en verantwoor
ding schuldig van alle hare verrichtingen, aangaande de Policie en Ci- 
vilc Regeering, mitsgaders de Finantiën, Goederen en Domeinen van 
de Bataafsche Republiek in Asia, als mede van alle Onderhandelingen 
met Vreemde of Inlandsche Vorsten en Volken, en gencraallijk van 
alle zaken, tot deszelfs beleid cn directie staande.

De Gouvcrneur-Generaal is aan dezen Raad ondergeschikt, en verant
woordelijk wegens deszelfs verrichtingen als Opperbevelhebber over de 
Land- cn Zee-magt van den Staat, beoosten de Kaap de Goede Hoop.

De Raad is bevoegd omtrent alle dc voorschrevcne onderwerpen, 
mitsgaders dc Particuliere Vaart cn Handel op cn in Oost-Indiën, over
eenkomstig de reeds snbsisteerende, of nader te emaneeren Wetten en 
Reglementen, en tot de behoorlijke naarkoming dcrzelve, zoodanige or
ders te stellen, en bevelen aftevaardigen, als hij zal oordeelen, ten al- 
gemeenen nutte te behooren, mits aan den inhoud van dit Charter niet 
conlrariëercnde; en zijn de Hoge Regeering van Bataafsch Indien, mits
gaders de Gouvcrneur-Generaal, als Opperbevelhebber over de Land
en Zee-magt van den Staat, beoosten de Kaap de Goede Hoop, gehou
den, alle zoodanige bevelen te gehoorzamen, te exccutccren en te doen 
cxecutccrcn.

■i

•i

Art 3.

Dc Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen oclfcnt, hier 
te Lande, de opperste directie over alles, wat betrekking heeft tot het 
transporteeren en te Gelde maken van zoodanige Yoordbrengzelen der* 
zelve Bezittingen, en andere, in Asia, welke door den Staat, als Con
tingenten, verpligtte Leverantiën, of, uit hoofde van Vcrbindcnisscn met
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Asiatische Vorsten of Volken, worden ontvangen, en, volgens dit Char
ter, voor Rekening van den Staat > naar lierwaards moeten of kunnen 
worden overgevoerd, en te Gelde gemaakt. Hij heeft de afzonderlijke 
Administratie over de Inkomsten van den Staat, uit de Asiatische Be
zittingen en Etablissementen; ingevalle dezelve niet toereikende zijn, 
worden zij uit de Nationale Cas gesubsidieerd, in Welke, aan den ande
ren kant, ook het overschot zal worden gestort»

227SRZ.

Art. 4.
1

i.Deze Raad doet, van zijne Ontvangsten en Uitgaven, jaarlijks, -Rekening 
en Verantwoording. Hij regelt zich, in deszelfs te houden bestuur, naar 
den inhoud van dit Charter, en van deszelfs Instructie, en is deswe
gens, aan het Staats-Bewind, verantwoordelijk.

:

Art. 5.

Het hoogste Uitvoerend Gezag over alle Bezittingen, Forten, Comp- 
toiren, Plaatsen en Ambtenaren van den Staat, in Asia, zal gevestigd 
zijn in den Persoon van den Gouverneur - Generaal van Bataafsch In- 
diën, die tevens zal zijn Opperbevelhebber over de Land- en Zee-magt 
van den Staat, beoosten de Kaap de Goede Hoop; des zal een iegelijk, 
zich aldaar bevindende, van wat Rang en Conditie hij zij, denzelven, 
als zoodanig, moeten erkennen, respecteeren, gebouw en getrouw zijn, 
en zijne bevelen opvolgen en gehoorzamen.

, i

Art. 6.

Hij zal, in het beleid der zaken van Policie en Civilc Regccring, gc- 
adsisteerd zijn door drie Ordinaire en twee Extraordinaire Raden, welke 
zitting zullen nemen naar den tijd hunner aanstelling, en, met den 
Gouverneur-Generaal, uitmaken het Lichaam van de Hoge Régccring 
van Bataafsch Indien, aan welke het beleid over alle zaken, de Policie 
en Civilc Regeering aangaande, is opgedragen met volle magt en au- 
thoritcit, om, daaromtrent, zoodanige Wetten, Reglementen en Ordon
nantiën te maken, te promulgueeren en te doen executeeren, als zij, 
ten mcesten nutte van den Staat, en deszelfs Asiatische Bezittingen, 
zullen oordcelen te belmoren, mits aan den inhoud van dit Charter niet 
eonlrariëerendc, directelijk noch indirectelijk.

=Art. 7i

De Goüverneur-Generaal en Raden Yan Bataafsch ïndiën moeten.

i

h
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tijn geborene Ingezetenen der Bataafsche Republiek, en bereikt Rebben 
den vollen ouderdom van. der tig jaren. «.

Art. S.

Alle Vacatures, .welke zullen voorvallen in de Bediening van Gou- 
vemeur-Gencraal, zullen vervuld' worden door het Staats-Bewind der 
Bataafsche Republiek, uit eene Nominatie van drie Persoonen, gefor
meerd door den Raad der Astatische Bezittingen, binnen drie maan
den, na dat dezelve ter kcnnisse van het Staats-Bewind zullen zijn 
gekomen.

‘Jl;« .
Art. Ö.

Ingevalle het Staats-Bewind mogt goedvinden eenig Persoon, of Per
soonen, te benoemen, om, provisioneel, in de Bediening van Gouver- 
neur-Generaal, in cas van Vacature, op te volgen, zal de zoodanig be
noemde Persoon geene autboriteit hoegenaamd, aan die Bediening ge
hecht zijnde", mogen uitoeffenen, nochte tot het Tractcinent en ver
dere Prarogativen, daar toe staande, gerechtigd zijn, tot dat hij de
zelve Bediening dadelijk zal hebben aanvaard.

Art. 10.

ï)e Gouverneur-Generaal vermag zijn Ambt niet te rcsignceren, ofte 
zijn ontslag te nemen, zonder uitdrukkelijke toestemming van het 
Staats-Bewind.

Art. 11.

Wanneer de Bediening van Gouverneur-Generaal mogt komen te va- 
ceeren, zonder dat deszclfs Opvolger, aan de Raden van Indien, be
kend was, zullen zij, in handen van den Ordinairis Raad, in Rang 
volgende op den Gouverneur-Generaal, en deze in handen van den vol
genden Ordinairis Raad, afleggen den Eed, dat zij tot de provisioncclc 
vervulling dezer Bediening zullen stemmen zoodanigen der Ordinairis of 
Extraordinairis Raden, welken zij, in Consciëntie, daar toe den gc- 
schikisten zullen oordeelen, buiten zich zelven, en vervolgens elk hunne 
stem, hij een besloten Bricfjen, ter hand stellen aan cén der Secreta
rissen van de Vergadering, welke deze Brietjcns, in cene besloten 
Bussche, zal verzamelen, en, vervolgens aan den jongsten Exlraordinai- 
ris Raad ter hand stellen. om door dcnzclven, in de volle Vergaderingt 
te worden geopend, en met luide stemme gelezen, en zal de Persoon,
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welke alzoo blijken zal, bij de meeste Stemmen, verkozen te zijn, ofte 
bij staking der Stemmen, de eerste in Rang, de Bediening van Gou
verneur - Generaal dadelijk aanvaarden, en het Tractement, daar toe 
slaande, genieten, tot dat het Staats-Bewind dezelve finalijk zal hebben 

• gesuppleerd^ en de nieuw aangestelde Gouverneur - Generaal deszeifs 
functiën zal hebben aanvaard.

ENZ.

Art 12.

Geene Militaire Hoofd-Officieren kunnen zijn Ordinaire of Extraor
dinaire Raden, zoo lange zij hunne Militaire qualiteit bekleeden. ! ••

Art. 13.

Alle Vacatures der Bediening van Ordinairis Raad zullen worden 
vervuld door den Extraordinairis Raad, zijnde de eerste in Rang. Alle 
Vacatures van Extraordinairis Raad zullen, bij voorraad, worden ver
vuld door zoodanige Ambtenaren, uit de eerste Classe, als, door den 
Gouverneur-Generaal, tot dat einde, zullen moeten worden geassumeerd, 
binnen ééne maand na de ontstane Vacature, en zal, hiervan, hij de 

.eerste bekwame gelegenheid, kennis moeten worden gegeven aan den 
Asiatischen Raad, welke binnen ééne maand, nadat hij hier van de 
Olïiciëele tijding zal hebben bekomen, aan het Staats-Bewind zal in
zenden cene Nominatie van die Personen, daar onder die, welke, in 
voegen voorsz., door den Gouverneur-Generaal zal zijn geassumeerd , 
ten einde, daar uit, door het Staats-Bewind, één te worden verkozen 
tot finale suppletie der plaats hebbende Vacature; des zal de geassu- 
mcerde Raad Extraordinair het Tractement, daar toe staande, genie
ten, lot dat de nieuw aangestelde deszelfs functie dadelijk zal hebben 
aanvaard.

'

Art. 14.

Wanneer eenig Raad, Ordinair of Extraordinair, door ziekte, afwe
zigheid, of eenige andere oorzaak, verhinderd wordt de Vergaderingen 
van den Gouverneur-Generaal en Raden bijtewoonen, en de Gouverneur- 
Generaal nogthans verlangde, omtrent eene of andere zaak van aan
gelegenheid, te hebben het advis van eene volle Raads-Vergadering, zal 
hij bevoegd zijn daar loc tc assumecren een Persoon uit de eerste Classe 
der Ambtenaren, welke de Raadplegingen over zoodanige zaak zal bij- 
woonen, met dezelfde magt en effect, als den geenen, in wiens plaats 
Bij geassumeerd wordt, wettiglijk toekomt, doch zonder, uit dien hoofde, 
op eenige bezoldiging te kunnen aanspraak maken.

:
:

:
!
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' Art. 15.

De Gouvemeur-Generaal en.de Raden Yan Bataafsch Indiën zullen, 
in derzelver Vergaderingen, het eerst in overweging nemen de zaken, 
welke door den Gouvemeur-Gencraal zullen worden voorgesteld. De Gou- 
vemeur-Generaal is bevoegd de voorstellen, welke door dè Radèn ge
daan worden, in overweging te brengen, terstond, ófte in de eerstvol
gende bijeenkomst, naar mate hij zulks dienstig zal oordeelen, langer 
vermag hij zulks niet uitlestellen, zonder toestemming Yau den geenen, 
die het voorstel gedaan heeft.

Art. 16.

»
In alle zaken , waarover bij den Gouvemeur-Generaal en de Raden 

zal worden geraadpleegd, zal de Gouverncur-Generaal de advisen vra- 
de Ordinaire als Extraordinaire Raden, welke daarbijzoo van{jen,

tegenwoordig zijn, doch zullen de advisen der Extraordinaire Raden, 
bij het opmaken der conclusicn niet worden gerekend, maar alleen 
die van den Gouvemeur-Generaal en de Ordinaire Raden, uitgezonderd 
in geval van ziekte of afwezigheid van een of meder Ordinaire Raden, 
in welk geval de advisen van den oudsten Extraordinaircn Raad of 
van beiden de Extraordinaire Raden, mede in computatie zullen moé
ten komen. De stemmen stakende, zal die van den Gouverneur-Genc- 
raal voor twéé worden gerekend.

Art. 17.

Alle Besluiten en andere verrichtingen van den Gouvemeur-Generaal 
en de Raden van Bataafsch Indiën znllen worden uitgedrukt als: ge
daan by den Gouverncur-Generaal in Rade, en niet anders, zij 
zullen, alvorens te worden gepubliceerd, ofte ten uitvocr gebragt, wor
den geteekend door den eersten fungeerenden Secretaris van den Raad, 
ter Ordonnantie van den Gouverneur-Generfial in Rade.

■

Art. 18.

Alle verbonden met Asiatischc Vorsten of Volken zullen wor
den aangegaan of geratificeerd door den Gouvemeur-Generaal in Ra
de, uit den naam en van wegens de Bataafsche Republiek j dezelfde 
form zal in acht genomen worden bij eenige heraieawing der thans 
subsisteereude Tractaten met dc Asiutische Vorsten of Yolken.
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Art. 19.

De Gouverncur-Generaal ia Rade zal niet vermogen Oorlog te 
verklaren, Vijandelijkheden te beginnen, ofte in eenige Overeen^ 
komst te treeden, tot het aandoen van Oorlog, tegen eenige der 
Inlandscbe Vorsten of Staten, ofte eenig Verbond aantegaan, om dc 
Bezittingen van Inlandsche Vorsten of Staten te guarandeeren, zonder 
daartoe te zijn gelast of'geauthorisecrd door den Raad der Asiatische 
Bezittingen, uitgezonderd wanneer dadelijk toebereidzelen gemaakt 
worden tot liet plegen yan Vijandelijkheden, of wel dadelijk Yijandc*. 
lijkheden begonnen zijn tegen de Bataafschc Natie in Indiën, of tegen 
eenige Vorsten of Staten, welke afhangelijk zijn van den Staat, of tot 
welker bijstand ofte verdediging, de Staat, uit hoofde van eenige 
plaats hebbende Verbindcnissen verpligt is, in welk geval do Gou- 
vcrncur-Gcncraal in Rade bevoegd zal zijn Oorlog te verklaren, Vijan
delijkheden te beginnen, ofte Verbindcnissen aantegaan tegen zooda- 
nigen Vorst of Staat, welke, dadelijk, Vijandelijkc toebereidzelen 
gemaakt, ofte Vijandelijkheden gepleegd zal hebben, doch gehouden 
zijn, daarvan, met den moesten spoed, kennis te geven aan den Raad 
der Asiatische Bezittingen», met bijvoeging van volledige informatica 
omtrent alles, wat tot zoodanig geval betrekking heeft, en verslag 
der redenen, welko hem bewogen hebben, om daarin zoodanig te 
handelen.

Art. 20.

Aan de Hoge Regecring van Balaafsch Indiën wordt gederaan- 
dcerd de uitöcffcning van het Recht, om Gratie ofte Pardon te 
vcrleenen van alle Misdaden, gepleegd onder de Jurisdictie van den 
Staat in Oosl-Indicn, en de deswegens geïncurrecrde Straffen, ge
heel of gedeeltelijk, te remitteeren en kwijt te schelden, onder de 
navolgende bepalingen, dat de Gouverneur-Generaal in Rade, in eenig 
diergelijk govaj, oordeelcnde, liet aan hem gedaan Yorzock eenige 
refloxie te verdienen, daarop zal innemen het advis en de considera- 
tiën van liet Hoge Gerechtshof, on bevoegd zijn, om helzelvo ver
zoek, geheel of gedeeltelijk, toetestaan, wanneer, door het gemelde 
Gerechtshof, daartoe zal zijn geadviseerd, doch ingevalle door het Hoge 
Gerechshof daar tegen mogt zijn geadviseerd, en gezegde Regecring 
nogthans mogt vermeenen, dat zoodanig -yerzook, geheel of gedeel
telijk, zoude behooresn to worden toegestaan, ofto voor een meer
der gedeelte, dan waartoe liet advis van 
strekt, dc gezegdo Regcering, als dan, alleenlijk zal bevoegd

het Hoge Gerechtshof

.
:\
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zijn de Surclicancc te continuëeren, tot dat liet goedvinden van' den 
Raad der Asiatisclie Bezittingen zal zijn verstaan, aan welke de 
Hoge Regeering alle de Stukken, tot zoodanige zaak gelioorende, be
nevens liet advis van liet Hoge Gerechtshof, en hare eigene considera- 
tiën, met de eerste bekwame gelegenheden, in duplo, zal moeten 
toezenden; blijvende, in alle gevallen, aan de gezegde Regeering, 
het Recht, om diergelijke verzoeken afteslaan, wanneer zij oordeelt 
zulks alzoo te behooren, het zij terstond, het zij na ingcnomcn advis 

het Hoge Gerechtshof, al ware het, dat het zelfde advis contrarie 
was liggende.
van

Art. 21.

Be Gouverneur-Generaal is bevoegd, om, bij eene schriftelijke or
der, onder deszelfs Handteekening en Zegel gegeven, aan zoodanige 
Officieren van Justitie, of anderen, als hij geraden zal vinden, eenig 
Persoon of Persoonen, verdacht van ccnige handeling, gevaarlijk voor 
de Publieke Rust of Veiligheid van de Bezittingen van den Staat, te 
doen nemen in verzekerde bewaring, doch hij zal, in zoodanig geval, 
gehouden zijn, binnen driemaal vier-en-lwintig uuren, na dat zooda
nig Persoon, of Persoonen, in verzekering zullen zijn genomen, in de 
Vergadering van Gouverneur-Generaal in Rade, daarvan kennisse te 
geven, en over te leggen de Bescheiden, waar op zijn vermoeden rust,' 
mitsgaders te liooren de Persoonen, welker getuigenis daar toe mogt 
hebben aanleiding gegeven; en ingevalle, na dit voorloopig onder
zoek, de Gouverneur-Generaal in Rade zal oordeclen, dat 'er grond 
is tot beschuldiging, zal de Procurcur-Gencraal, bij Besluit van den 
Gouverneur-Generaal in Radcy gelast worden, zijn ambt en pligt, je
gens zoodanige suspecte en in verzekering genomen Persoon, of Per
soonen, waar te nemen, en zullen dezelve Persoon, of Persoonen, 
met de voorsz. voorloopige informatiën ten hunnen laste, binnen an- •• 
dere driemaal vier-en-twintig uuren, worden gezonden naar de Resi- 
dentie-plaals van het Roge Gerechtshof, om aldaar aan den Procureur- 
Generaal te worden overgelcverd, en, vervolgens, tegen hen, voor 
hetzelve Gerechtshof, te worden geprocedeerd, als naar Rechten.

t

Art. 22.

Ingevnlle echter de Gouverneur-Generaal, in Rade mogt oordeclen 
dat het Algemeen Belang kwam te vorderen, dat eenig Persoon, of 
Persoonen, verdacht van eenige handelingen, strekkende tot onder
mijning van het Publiek Gezag, of tot stooriijg

1

de Publieke Rustvan
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en Veiligheid, ofte uit hoofde van eenige andere oorzaak, van groot 
gewigt en aangelegenheid, onverwijld uit de Bezittingen van den 
Staat in Oost-Indiën zouden behooren te worden verwijderd, zal de 
Gouverneur-Generaal in Rade vermogen'Zoodanig Persoon, of Per- 
soonen, te doen, vertrekken, of, des noods, optezenden naar Europa1, 
mits, iri- zoodanig geval, daar van,1 en van de redenen, daar toe ge
moveerd hebbende, met de eerste gelegenheden, in duplo, omstan
dig kennis, gevende aan den Asiatischen Raad, aan welke de Gouver
neur-Generaal in .Rade deswegen verantwoordelijk zal zijn, doch nim
mer in Rechten kunnen worden aangesproken , dan wanneer, aan den 
Asiatischen Raad, blijken mogt, dat, daar in gehandeld was uit vol
strekte willekeur, bijzondere vijandschap, ‘ of opzettelijke onrechlvaar-, 
digheid.

Art. 23.♦ .

Be magt, in de voorgaande 21 en 22 Articulen, aan den Gouver- 
neur-Generaal afzonderlijk, en den Gouverneür-Generaal in Rade ge
geven, strekt zieK niet uil. tot de Persoonén van den President en de 
verdere Leden van het Hoge Gerechtshof, welke niet in hunne func- 
tiën zullen kunnen worden gesuspendeerd, 'noch ten hunnen opzichte, 
in cenig geval, vermogen te worden geprocedeerd, op eenige andere 
wijze, dan bij dit Charter is vast gesteld.

Art 24.

En, ten einde de Uitvoerende Magt, van wegens den Staat in In- 
dien, hel noodige vermogen bezilte, om in gevallen van groote aan
gelegenheid, en betreffende bet welvaren van. de Bataafsche Re
publiek, ofte bet behoud harer Beziltiggcn, met nadruk ep spoed 
daar voor te kunnen waakén, wordt hier bij (Vastgesteld, dat wan
neer over eenige maatregel , of eenig voorstel in de Vergadering 
den Gouverneur-Generaal en Raden zal worden geraadpleegd, waar
bij de Gouverneur-Generaal oordeelcn zal, dat de belangen der Ba-

van eenige Bezit-

van

laafsphe Republiek, of de veiligheid , of bet behoud 
tingen van den Slaat in Indien, wezenlijk zijn betrokken , en wanneer,
hij Gouverneur-Generaal, zal begrijpen, den dienst en bet oirbaar van 
den Staat te vorderen, of dat de gedaane voorstellen moeten worden 
aangenomen en ten uit voer gebragt, of dat dezelve moeten worden uit
gesteld of verworpen , en de meerderheid van den Raad mogt zijn 

een ander gevoelen, als dan de Gouverneur-Generaal en de Ra* 
den, respectivelijkr, de'.redenen van derzelver verschillende gevoelens
van

30
!
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zullen moeten in Gesclirifte stellen, en met hunne Handteekcning 
clkanderen mêdedeelen, en dat, wanneer, nabekrachtigen, en aan

opzettelijke overweging daar van, een iegelijk bij zijn gevoelen 
gt blijven, de Gouverneur-Generaal de magt zal hebben het Besluit 

op te maken, overeenkomstig zijn bijzónder gevoelen, welk Besluit 
dezelfde kracht en waarde zal zijn, als ware het met éénstem

migheid of meerderheid genomen, en even zoo door de Leden van den 
Raad, en alle anderen , wien zulks zoude mogen aangaan, worden 
gerespecteerd en gehoorzaamd , ten uitYoer gebragt, of helpen bren
gen , doch zal de Gouverncur-Generaal, wegens alle zoodanige, tegen 
het gevoelen der meerderheid genomen, Besluiten,, en derzelver gevol
gen , alleen verantwoordelijk zijn.

cene
mo

van

Art. 25.

Be bevoedgheid, in het voorgaande Articul, aan den Gouverneur- 
Generaal gegeven, zal zich niet uittrekken tot het nemen of uitroe
ren van zoodanige Besluiten, welke niet wetliglijk zouden hebben 
kunnen worden genomen met concurrentie van de Raden, nochte 
tot het opleggen van eenige Belastingen; zij zal alleen loestaan aan, 
en kunnen worden uitgeöeü'end door den Gouverneur-Generaal, na dat 
hij, op de aanstelling Yan het Staats-Bewind, zijn functién zal hebben 
aanvaard, geenzins aan en door iemand, welke zonder zoodanige aan
stelling , die Hoge Bediening waarneemt.

I
1

Art. 20.

In alle gevallen, waarin de Gouverncur-Generaal, van de hem 
bij het 24ste Articul gegeven magt, zal hebben gebruik gemaakt, zal 
van al het geen, daar omtrent, zal zijn voorgevallen, bij eerste 
bekwame gelegenheid, in duplo, verslag moeten worden gedaan aan 
den Asiatischen Raad, met bijvoeging van alle de gewisselde considc- 
ratiën en advisen, en hij aldien de Gouverncur-Generaal, daartoe ver- 
zogt weigerachtig mogt zijn, om hier aan te voldoen, zullen de gc- 
dissenti'éerd hebbende Raden den eersten fungeerenden Secretaris der 
Hoge Regeering daartoe gelasten, welke in dien gevalle, gehouden zal 
zijn, aan zoodanigen last promplelijk te gehoorzamen, zonder aan eeni- 
ge bevelen of instanliën, ter contrarie, gehoor te geven, op verbeurte 
van zijn Ambt, ingevalle

!

Ai

ii

nalatigheid.van

Art. 27.
•; t

. Be Gouverneur-Generaal kan, in het Cmle, voor geen andere

•i.1
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Rechtbank in Indien worden geconveniëerd, dan voor bet Hoge Ge
rechtshof; de. Raden van Indiën zijn in het Civile, ter eerster in
stantie , aansprakelijk voor Schepenen van Batavia, als hunnen da- 
gelijkschen Rechter.

Art. 28.

Be Gouvemeur-Generaal vermag, in geenerlei geval, in Indien, 
gerechtelijk worden aangesproken, ofte eenige Procedures, van wat aart 
ook, tegen hem geëntameerd, ter zake van Misdaad, in of buiten 
deszelfs Officie gepleegd; doch zal de Prasident van het Hoge Ge
rechtshof, mitsgaders de Procureur-Generaal geaulhoriseerd en gelast 
zijn om, wanneer aan hun mogt kennelijk worden, dat de Gouverncur- 
Generaal zich' aan Misdaad van Hoog Voorraad, ofte eenige Misdaad, 
buiten deszelfs Officie, hadt schuldig gemaakt, en zij zullen vermee- 
nen de zaak van dien aart, te zijn, dat daarop Yan wegens de Hoge 
Overigheid zoude behooren te worden geïnquireerd, daar van onverwijld 
gezamenlijk, ofte, bij discrepeerende opiniën, elk afzonderlijk, kennisse 
te geven aan bet Staats-Bewind der Bataafèche Republiek, ten einde 
daaromtrent zoodanig te worden gedisponeerd, als hetzelve zal oordee- 
len te belmoren; zullende de Gouverneur-Generaal, ter zake van zoo
danige Misdaden, ingevalle het Staats-Bewind oordeelt daartoe ter
men te zijn, en van alle andere, welke, door hem geduurende zijne 

1 Ambtsbediening, of na het afleggen derzelver, in Indiën, mogten zijn 
begaan, en daarna worden ontdekt, moeten te recht staan voor het 
Nationaal Gerechtshof der Bataafsclie Republiek.

Art. 29.

De Raden van Indiën zijn, zelfs na het eindigen van hunne Be
diening, in Indien, wegens Misdaad, alleen aansprakelijk voor het 
Hoge Gerechtshof, en vermogen nimmer te worden genomen in 
kering, anders dan door middel van 
van den Gouvemeur-Generaal.

verze-
Militair Arrest, volgens hevel

Art. 30.

Indiën zich, onder dc Juris-Boch, ingcvalle cenig Raad van 
dictie van Schepenen te Batavia, mogt hebben schuldig gemaakt, 
aan eenige Crimineele Misdaad, en zulks ware van zoodanige publici
teit, dat het kwam ter kennisse van den Hoofdschout en Schepenen te
Batavia, mitsgaders het geval was van dien aart, dat. Schepenen 
BPeoic}, op voordrag (; va» den Hoofdschout, mogten oordeelen

voor- 
, *ee do
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Justitie aan gelegen te liggen, (lat zoodanig Raad van Indië onverwijld, 
wierdt genomen in verzekering, en dat daaromtrent was periculum 
in mora , zal de Hoofdschout voornoemd gehouden zijn, zulks te bren
gen ter kennisse van den Gouverneur-Generaal, daaVbij overgeleggende 
het advis van Schepenen, daartoe specteerende, met verzoek, dat de 
Gouverneur-Generaal den Dclinquant doe nemen in goede bewariDge, 
en zulks bij provisie, en tot dat door het Hoge Gerechtshof, op voor

den Procureur-Generaal, nader of anders zal zijn gedispo-dragt van
neerd, ten welken einde door den Hoofdschout, onverwijld, aan den 
Procureur-Generaal van de zaak kennisse gegeven, en alle verdere 
Procedures dien aangaande, aan denzelven, zuilen moeten worden 
overgeialen, om te worden voordgezet Voor het Hoge Gerechtshof.

vArt. 31' '

De Gouverneur-Generaal, invoege voorsz., door den Hoofdschout der 
Stad en Ommelanden van Batavia, verzogt zijnde, om eenig Raad van 
Indiën te doen nemen, in goede bewaring, zal hetzelve verzoek ver
mogen foelestaan, of te houden in advis, zoo als hij zulks zal oordeelcn 
te behooren.

Art. 32.

Wanneer het Hoge Gerechtshof, aan den Procureur-Generaal, 
het zij in het voorsz., geval, ofte op eene directe aanklagte van liern 
Procureur-Generaal, zal hebben. verleend eenig Decreet van Ap- 
praehensie, legen een Raad van Indiën, ter zake van een Crimi
neel Delict, door denzelven begaan, zal de Procureur-Generaal ge
houden zijn zich, hij beslolene Missive, te adresseeren aan den Gou
verneur-Generaal, en, het bekomen Decrtïefc van Apprashensic daarbij 
overleggende, verzoeken, dat zoodanig Raad van Indiën moge wor
den genomen in goede verzekeringe, en overgévöerd naar de Residen- 
tïe-plaats, en ter dispositie van het gemelde Gerechtshof, en zal de 
Gouverneur-Generaal, zoodanig verzoek niet vermogen te weigeren; 
maar gehouden zijn, onmiddelijk, zoodanigen Raad van Indiën, op 
de meest gevoeglijke wijze, te doen nemen in Militair Arrest, en 
alzoo naar de Residentie-plaats van het Hoge Gerechtshof, te doen 
transporteeren, om aldaar, aan den Procureur-Generaal, te worden 
overgeleverd, ter dispositie van het voornoemde Gerechtshof.

1

I

i

i
ill

I
Art. 33.

• K . ... , .. . • ;,y ■ ;; ,‘i' I t

De Gouverneur-Generaal en Raden houden derzelvër gewoone Re*
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sidentie te Batavia, op het Eiland - Groot'Java/' of in den omtrek 
dezer Hoofdplaats; de Gouverneur* Generaal is bevoegd, zulks in 
huitengewoone omstandigheden noodig oordeelendé,’ den Zetel van het 
Gouvernement voor een tijd te vcrplaatzen, naar' eenig ander gedeelte 
van het Eiland Java, en zijn de Raden Ordinair en Extraordinair, 
in zoodanig geval, gehouden, zich derwaards te begeven, op requi- 
sitie van den Gouverneur-Generaal.

i
!
p

'ii'. sir,r 
■ •••'. MM? h:\ :

Art. 34. 'iV.b . . -
t ah T- bno.i

De Gouverneur-Generaal, noodig oordeelende, izichy in Persoon, 
naai* eenig ander gedeelte van het Eiland Java te begeven, zonderden 
Raad, zal aldaar die zelfde magt en gezag oelFenen, als te Batavia 
met den Raad, en indien hij noodig oordeelt, eenige Bevelen of In- 
structiën te geven, het. zij aan den Raad te Batavia, het zij aan 
eenige andere Geconstitueerde Blagten óf Ambtenaren, door geheel 
Indien, waartoe hij te Batavia, met en benevens den Raad, bevoegd 
zoude zijn, zal een iegelijk gehouden zijn dezelve Bevelen of Instruc- 
tien te gehoorzamen, en zich daarnaar te gedragen, doch zal hij 
deswegens alleen verantwoordelijk zijn.

;

Art. 35.

Wanneer de Gouverneur-Generaal zich, naar eenig ander gedeelte 
van het Eiland Java, zal begeven, zonder den Raad, zal zoodanig 
Ordinaris Lid van den Raad, als hij tot dat einde zal benoemen, 
geautliori8eerd zijn, om, geduürende de afwezigheid van den Gouver
neur-Generaal, als Lieutenant-Gouverneur, met de verdere Raden, 
de Politieke en Civile Regeering uitteöefienen, op dezelfde wijze, en 
niet anders, als dezelve, volgens den inhoud van dit Charter, uit- 
geöeffend mag worden, door iemand, de Bediening van Gouverneur- 
Generaal, in cas van vacature, ad interim, waarnemende.

Art. 36.

De Gouverneur-Generaal oelfent alleen het Opperbevel uit, over de 
Land- en Zeemagt van. , de Bataafsche Republiek ^„beoosten de Kaap 
de Goede Hoop; alle Zee- of Land - Officieren van de, Republiek, zich 
aldaar bevindende, zijn gehouden deszelfs. prdijes te respecteeren en 
te gehoorzamen.

Uij is bevoegd, om, in cas van ;openbar.en, Oorlog, f.ussclien de 
Bataafsche Uepublek en eenige andere Mogenheid, Commissie» of
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Lettres de Marqué te yerleenen aan Schepen, bij Particulieren uit
gerust. Het Bestuur, over alles, wat tot verdediging der Bezittingen 
ofte afbreuk van den Vijand dienen kan, is, aan hem, ovcrgelalen, 
met ad vis van zoodanige, Zeer of Band-Officieren, als hij zal goedvin
den deswegens te raadplegen, onder zijne Persoonelijke verantwoorde
lijkheid; alleenlijkzaj. hij niet vermogen met den Vijand te capituleeren, 

Bezittingen van de Bataafsche Republiek, ofte eenig gedeelte 
derzelve, zonder het advis van den Raad, daarop, te hebben ingeno
men, en daartoe, door een wettiglijk genomen Raads-bes luit, te zijn 
geauthoriseerd, zonder dat hij, in dit bijzonder geval, van de be
voegdheid, hem bij het 20ste Articul1 gegeven, gebruik zal kunnen 
of mogen maken. " ':.t

over

Art. 37.

’Er zal zijn een Raad van Finantiën en Domeinen over Bataafsch 
Indiën, welke resideeren zal te Batavia, en, onder het Pnesidie van 
een der Ordinairis Raden van Indiën, bestaan uit eenen Vice Presi
dent, en agt Raden. ,

Art. 38.

Deze Raad zal, onder het Oppergezag van den Gouverneur-Gene
raal in Rade, belast zijn met liet Algemeen Toevoorzicht over de 
Finantiën, Domeinen en Goederen van de Bataafsche Republiek, in 
Indiën, en alles, wat daaroe betrekking heeft, inzonderheid ook over 
de onderscheiden Cultures van de Voordbrengzelcn des Lands, en 
over de Ambtenaren, tot de Behcering, Administratie, Bcwaaring en 
Allevering van Gelden, Producten, of andere Goederen, mitsgaders 
tot de Directie over de ïïoutbosschcn, gcëmploijcerd wordende, alles 
navolgens zoodanige Ordres en Instructien, als daartoe, door den 
Gouverneur-Generaal in Rade, nu, of in der tijd, zullen worden be
raamd, en, vastgesteld. :

Art. 39.

JEr zal te Batavia zijn eene Generale Rekenkamer, bestaande uit 
drie Rekenmeesters,' zonder welker Controle of Onderteekening, geene 
betalingen van Gelden, ‘nochte aflevering van Goederen, te Batavia 
mogen geschiedéh,' of in de Rekeningen der Comptabelen, of Admi-

1 Dit Art. schijnt verkeerdelijk in plaats van het 24ste Art. aangehaald te 
rijn- ;
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nistrateurs, geleden worden; zullende deze Rekenkamer wijders belast 
zijn, met het onderzoek, en de confrontatie van alle Boeken van 
Rekening, of Administratie van Gelden, of Goederen, welke op Ba
tavia, en op de andere Bezittingen van Staat, in. Oost-Indiën, ge
houden worden; alles, navolgens zoodanige Ordres en Instructiën, 
als, ten dien opzichte, door den Gouverneur^Generaal in Rade, nu, 
of in der tijd, zullen worden beraamd, en vastgesteld.

Art. 40.

*Er zal een Collegie zijn van Houtvesterij, uit drie deskundige Per- 
soonen bestaande, en resideerende op Java’s Noord-Oost-Kust, bet 
welk ondergeschikt zal zijn aan den Raad der Finantiën en Domeinen, 
en liet Toezicht en de Administratie hebben over alle de Houtbos- 
schen, in de Bezittingen van den Staat, op het Eiland Java; en 
dat alle Ordonnantiën en Reglementen, daaromtrent bereids geëma
neerd, of nog te emaneeren, behoorlijk worden geobserveerd en 
naargekomen.

■b :

Art. 41.

Het Politiek Bestuur, op elk der onderhorige Bezittingen en Comp- 
loiren, zal op den meest eenvoudi gen voet * en zoo veel de omstandig
heden zullen toelaten, worden ingericht in den geest van hèt geen, om
trent de Regcering en het Algemeen Bestuur derzelver Bezittingen, bij: 
dit Charter is bepaald.

Art. 42.

Alle Ambtenaren worden zoodanig, door den Staat, bezoldigd, dat 
zij, naar de gelegenheid der Plaatzen, volgens hunnen Rang en Cha- 
racter, ordentelijk kunnen bestaan; zij dragen daarvan jaarlijks een. ge- ' 
ring gedeelte bij, om tc strekken tot een Fonds, tot ondersteuning van 
behoeftige Weduwen en Weezen van Ambtenaren, zoo lange dezelve 
in indiën verblijven; hunne bezoldigingen kunnen in geen geval, aan 
eenigc andere Belastingen, hoegenaamd^ van wat aart ook, worden on
derhevig gemaakt. — Het bezigen van middelen, om zich onwettige In
komsten te verschaffen, alle Geldafpersingen, of Conccssiën van den 
Inlander, worden ten strengsten, zelfs, naar exigentie Yan zaken, met 
den Dood gestraft.

•) -i o 
.... r ....

•.' - t - •; -’••• ,v. •
. Art. 43. ,

' : /> j, j .

Niemand, hoe ook genaamd, die eenig meerder, of minder gezag) in

.r,! :'lOOT • ',)
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dienst Yan den,Staats in Oost-Indiën bekleedt, vermag van een ander, 
onder deszelfs gebied, gehoorzaamheid, ofte directie staande, eenige 
Giften, Gaven of Geschenken te nemen, ofte ontvangen, directelijk, of 
indirectelijk, Consaniabcle Waaren van geringe waarde alleen uitgezon
derd, op poene, dat'de Nemers, of Aannemers van zoodanige Giften, 
Gaven of Geschenken, zullen gehouden worden,.zich aan onbehoorlijke 
extorsie te hebben schuldig gemaakt, en als zoodanig, naar de gestreng
heid der Wetten, zullen worden gestraft.

Art. 44.
. •? |!J:X

Alle Civile Ambten, (uitgezonderd de Hoge Bedieningen van den 
Gouverneur-Generaal, en de Raden van Indien, mitsgaders van den 
Praesident, en de Leden van het Hoge Gerechtshof, en die, welken 
door Javanen, of andere'Inlanders worden bekleedt,) zullen, naar mate 
van derzelver aangelegenheid en inkomsten, worden verdeeld in vier 
Classen;— geen Ambtenaar, tot een dcrzelve Classen behoorende, kan 
tevens zijn Lid van de Hoge Regeering van Bataafsch Indiën, ofte den 
tilul daarvan voeren; alle Vacatures der Ambten van de Eerste Classe 
zullen worden vervuld uit de Ambtenaren der Tweede Classe, die der 
Tweede Classe, uit de Ambtenaren Yan de Derde, en die van de Derde 
Classe, uit dé Ambtenaren van de Vierde Classe; geen Ambtenaar zal 
lot een Ambt van eene hogere Classe kunnen worden aangesleld, ten 
zij hij drie achtereenvolgende jaren gefungeerd Rebbe in die Classe, 
waaruit de vervulling geschieden moet.

Art. 45.

Alle Vacatures van Ambten, tot eenige der voormelde vier Classen 
behoorende, worden vervuld, door den Gouverneur-Generaal in Rade, 
op de daartoe staande Tractementen en Emolumenten; de Ambten der 
Vierde Classe defmilivelijk, doch die der Eerste, Tweede, en Derde 
Gassen, onder approbatie van den Raad der'Astatische Bezittingen; 
geen Ambtenaar vermag het Ambt, waartoe hij bevoorderd wordt, te 
weigeren, op poene van 'vervallen zijn 
bekleedt.

i
dat, het welk hij dadelijkyan

• (■ V; [i 'ie , t • UUrA

.1 uw ..v,. !
Uoti

Zoo rasch de voorschreve Classificatie der Ambten gccffectuëerd en 
ingevoerd zal zijn, zullen dadelijk césseëren de Qualiteiten van Opper- 
Kooplieden, Kooplieden/ en Onder-Kooplieden, Boekhouders en Adsis-

' • ' Art; 40. 'I!

t
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tenten, voormaals in Oost-Indïcn gebruikelijk, en zullen de Rangen der 
Ambtenaren zich regelen, naar de Classen, tot welke zij behooren, en 

de orde, in welke de Ambten, tot elke Classe behoorende, zullen

;
naar
zijn gerangschikt, en zullen vervolgens geene Ambtenaren, onder de 
Yoorschreve Classen begrepen, van hier worden uitgezonden, maar alleen 
Clercquen.

i
Art. 47..

Om tot Clercq te kunnen worden aangesteld, wordt verëischt de volle 
ouderdom van vijftien jaren, liet afleggen van een Examen in het Le
zen, Schrijven en Cijiïeren, en de kennisse van de Hollandsche Taal.— 
De Ambten der Vierde Classe worden vervuld uit de Clercquen; deze 
moeten drie jaren, als zoodanig, in Indim hebben dienst gedaan, al
vorens te kunnen worden aangesteld tot een Ambt van de Vierde Classe.

Art. 48.

Geene Ambtenaren, tot de voorschreve vier Classen behoorende, 
nochte ook de Ciercquen, kunnen hunne Ambten en Bedieningen anders 
bezitten, dan tot kennelijk wederzeggens toe, het zij van den Raad der 
Asiatische Bezittingen, ofte van den Gouverneur-Generaal in Rade; uit 
dezelve ontslagen wordende, zijn zij verpligt naar Europa terug te kee- 
ren, bijaldien hun zulks alzoo, door den Asialischen Raad, ofte door 
den Gouverneur-Generaal en Raden, wordt geordonneerd.

Art. 49.

Be Gouverneur-Generaal heeft de magt, om, in enkele gevallen, om 
goede redenen, en wanneer hij zal oordeelcn zulks te kunnen geschie
den, zonder nadeel van 
te geven, aan Civile of Militaire Ambtenaren, om zich naar Europa of 
elders tc begeven, en om de noodige schikkingen te maken, tot de 
■waarneming van derzelvcr bedieningen, geduurende hunne afwezigheid.

’sLands dienst, voor een bepaalden tijd, Verlof

Art. 50.

Geene Nationale Militaire Corpsen, in Oost-Indiën dienst doende, 
hunnen door andere Militaire Corpsen, Corpsgewijze, worden afgewis- 
Z(dd. Zij ontvangen, in Oost-Indiën, geene andere bevelen, dan die 

den Gouverneur-Generaal. De Raad der Asiatische Bezittingen is 
bevoegd, aan den Gouverneur-Generaal, Ordres en Instructiën te ge-
van

31
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ven, aangaande derzéïver Organisatie, Discipline èh OËeöriomie; alle 
Militaire Pröinóliëri geschieden door den Gouverneur-Généraal, volgens 
zoodanige Cijriosüre, als, daaromtrent, door het Siaals-Bewihd, is, óf 
hierna zal worden vasfgëstéld

242

Art. 51.

Alle Civile Ambtenaren van den Slaat in Oost-Indiën zullen, bij 
hunne aanstelling, alvorens- in functie te treeden, gehouden zijn, in handen 

den Gouverneur-Generaal in Rade, ofte, op de onderhorige Bezit
tingen, ih handen van dón Persoon, welke aldaar het gezag zal voeren, 
behalv'en den Eed van Trouwe, en die tot dcrzelvèr resjpéctive Bedie
ningen staande, afteleggen dén Êèd van Purgé, dat zijlieden, voor liet 
Ambt, niets gegeven of beloofd hebben, cn zullen allen de gcénén, diè 
bévondéh zullen worden, voor Iiaar Ambt, éénig Geld 'of Geldswaarde 
gegcVen of beloofd te hebben, onder wat titul of prailext het zoude 
mogen wezen, niet alleen, de facto , van hun voorsz. Ambt vervallen 
zijn, maar bovendien verklaard worden infaam en inhahil, om ooit in 
'dienst van dèn Lande tó wórden geëmploijcerd, welke laatste Straffe 
mede zullen iheurreeren de géen’éh, welke zóódanig Geld of Geldswaar
de genoten hebben, en bovendien gcmulcteerd worden, voor de drie
dubbele waarde van liëit génótèn’e.

van

Art. 52.

Alle Ambtenaren van den Staat, in Oost-Indiën, bier te Lande ge
repatrieerd zijnde, moeten te recht staan voor het Nationaal Gerechts
hof, wegens Delicten, door hun, in Oost-Indiën gepleegd, tenware, 
vóór hun vertrek van daar, reeds éënige Procedures, deSwegChs, Voor 
'hunnen Compcteiiten Rechter, 'tegen hü'n moglén iijn geëntameerd ge-

[

Weest, in welk geval zóódanige Procedures , Voor denwel ven Rechter-, 
zullen moeten wordén vóórfgezet, en ten einde gebrast; doch-iulleh, 
bij hèt Nationaal Gerechtshof, geehë niéuwe klhgten-, wcgefcfc Misda
den, door hun , in 'Offióio gdplëègd, worden aahgehomën, ftö ver
loop van vijf jaren , na dat zij , binnen de Bataafschc Republiek , zul
len zijn terug gekomen, dan alleen wegens de Misdaden van Hoog 
Verraad, en Ontvreemding ’sLands Penningen.van

Art. 53.

Aan alle Civiele Ambtenaren, in de -Bczittingeh vön <lön Staöt in 
0<jst*Indiën, van 'dè Tweede GlaSsë vim Atnbtënaireii, ’eh daarboven,

l:



REGEERING EN HET BESTUUR DER ASIXTISCDE BEZITTINGEN, ENZ. 243

mitsgaders aan alle Militaire O/bcieren , zoo te Water, als t,e Lande, is 
verboden liet waarnemen der belangen van eenige Sociëteiten ofHui- 

Ncgotie of Particuliere Negolianlen, waar ook gcctablisseerd, 
directelijk of indirectelijk.
zen van

Art. ,54.

Pcrsoonen, niet zijnde in dienst van den S,taat in Oost-Indiën , op 
eenige der Asiptischc Bezittingen yan de Bataafsclie Republiek aanjco- 
men.de, z-.Vtllen niet vermogen zich pp dezelve Bezittingen neder .te zet
ten, maar gehouden zijn weder te vertrekken met de Schepen, waar
mede zij gekomen zijn, ten zij , op uitdrukkelijke vergimning van den 
Raad der Asiatischc Bezittingen, ofte van den Gouverneur-Generaal in 
Rade, en op de yoorwaarden, bij die vergunningen vervat, mits niet 
strijdende met den inlioud van dit Charter. C.ivile of Militaire Amb
tenaren, uit 5s Lands dienst ontslagen, vermogen insgelijks op de yoor- 
.melde Bezittingen niet langer verblijven, dan aan den Raad der Asi- 
.atische Bezittingen, ofte den Gouverneur-Generaal in Rade, zal gped- 
duuken.

Ari. 5.5.

‘Niemand vermag zich nederzetten, ofte zijn verblijf te houden op 
eenige Bezittingen van den Staat in Oost-Indiën, buiten zoodanigen 
omtrek der Hoofd-plaatzcn en Steden, als de Gouverneur-Generaal, 
of die gcene , welke op de respectivc Bezittingen liet gezag voert, dien
stig zal oordeelen te bepalen, nochte zich verder, dan dien bepaalden 
oratrek, begeven, zonder scliriftelijk Consent van den Gouverneur- 
Generaal, of anderen lloofd - gebieder.

i

Art. 56.

pc meest geschifte .middelen zullen , met overleg van de Inl,and- 
schc Regenten, worden beraamd en in liet werk gestejd, om, in het 
.Gebied van dc Bataafsclie Republiek ip Oost-Indicn, ,het lot van den 
gcipcenen Inlander tc verbeteren en te verzekeren, alle pnregelipatige 
.en willekeurige Belastingen pfleschaflen, en den Landbouw, zooveel 
ipogejijk, aantemoedigen en uittebreiden; de Inlandsche Wetten, 
.£eden v en Gewoonten zullen bewaard blijven ; als gronden van 
-■verbeteringen, v?aaT voor bet Inwendig Bestuur 
vatbaar kan worden geoorloofd, kunnen niet in aanmerking koPien >

het Eiland Javavan
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de beginzelen Yan Eigendom yan Grond , onder de gemeene Javanen , 
en de afschaffing Yan alle lleeren - diensten.

Art. 57.

Terstond na dat de Raad der Finantiën en Domeinen zal zijn ge
constitueerd en in werking gebragt, zal eene Aigemeene Belasting , bij 

Verponding , worden ingevoerd op alle Stukken Lands, doorwijze van
bijzondere Persoonen, op het Eiland Java , in vollen eigendom worden
de bezeten;. doch zullen daar van, voor den tijd van tien achtereen
volgende jaren, ingaande met den dag, dat zulks, op het gemelde 
Eiland, bij Publicatie, zal zijn bekend gemaakt, uitgezonderd zijn al
le Stukken Lands , welke thans ongecultiveerd zijn; wordende door ge
cultiveerde Stukken Lands, welke mitsdien dadelijk aan de voosz. Belasting 
subject zijn, verstaande zoodanige, welke met tot Timmerhout bekwame, 
of vruchtdragende Boomen of Heesters zijn beplant, of die, welke ge- 
duurende de laatste zes jaren met nuttige Yoordbrengselcn zijn beplant,
of beteeld geweest, mitsgaders benoodigde Weiden voor Hoorn- en an
der Vee, daartoe geschikt, en behoorlijk onderhouden en gebruikt 
wordende; doch zal het de pligt van het Indisch Bestuur zijn, hierom
trent, te waken, en de noodige voorzorgen te gebruiken, dat de 
Veeteelt in de Bataviasche Boven-landen, door de Land-Eigenarcn, 
niet worde voordgezet, of uitgebreid tot nadeel of kwelling van den 
gemeenen Inlander, of tot prajjudicie van de aankweeking van- nut
tige Land-producten.

En, op dat zulks behoorlijk werde ten uitvoer gebragt, zal de Raad 
der Einantien en Domeinen, in de Bataviasche Ommelanden en aan
grenzende Regentschappen, door eene Commissie uit haar midden, 
mitsgaders op andere Plaatzen, door zoodanige Persoonen, als door hun, 
daartoe, zullen worden gequalificeerd, alle gecultiveerde en ongecul
tiveerde Landen, in vollen Eigendom bezcLen wordende, nauwkeurig 
doen opnemen en oprneetcn, en daarvan nauwkeurige en behoorlijk 
geverifieerde Aanteekeningen of Cadasters formeeren, ten einde ver
volgens, daarnaar, de Verponding over dezelve Landen te worden om
geslagen, en telken jare ingevorderd; zullende de voorsz. Verponding, 
na verloop de voorsz. tien jaren, strictelijk, en zonder aanzien van 
Persoonen, ook moeten worden ingevorderd van alle thans ongcculli- 
veerde Landen, ofschoon dezelve alsdan, bij eene nadere opneem, in 
zei ver voegen, als de vorengemelde gedaan, moglen bevonden worden, 
niet te zijn gebragt tot 
de keuze der Eigenaren overgelaten, om zoodanige Landen te aban- 
donneeren, wanneer zij ongenegen zijn de yoorsz. Belasting daar van 
jaaflijks te voldoen.

1
i!'
I : staat van Culture; wordende echter aaneenen
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Art. 58- :

JEr zal een nieuw Hoog Gerechtshof voor Bataafsch Indiën worden 
opgericht, dat bestaan zal uit Tien Leden, den Prasident daar onder 
begrepen, welken door het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek 
znllen worden -verkozen, en aangesteld uit Nominaliën van drie Per- . 
soonen, geformeerd door het Nationaal Gerechtshof; tot het Prassidie 
zijn, in cas van vacature, alleen nominabel de Leden 'van het Hoge 
Gerechtshof zelve.

I i :

!1:

Art. 59.

De President en verdere Leden zullen moeten zijn geboren bin
nen de Bataafsche Republiek, ofte van Europêsche Ouders, op eene 
harer Bezittingen, mits in dit geval zich, ten minste vijf achter- 
ëenvolgende jaren, op eene of meerdere ’s Lands Universiteiten in de 
Rechts-kunde hebbende geöeffend; voords Meesters in de Rechten, 
en bereikt hebben, de President den ouderdom van dertig jaren, 
en de verdere Leden den ouderdom van vijf-en-twintig jaren res* 
pective.

Art. 60.

Zij zullen geenc andere Ambten en bedieningen mogen bekleeden, 
nochlc eenigc Negotie drijven, ofte daar in deel hebben,'noch ook 
Pachters zijn of Medestanders, of wel Borgen of-Contra-Borgen der- 
zelven, direct of indirect; en zullen ook tot geenerlei andere Be
dieningen of Commissicn in Indiën, hoe ook genaamd, kunnen wor
den benoemd of aangesteld, uitgezonderd alleen tot de Bedieningen 
van Prassident en Procureur-Generaal.

Art 61.

De Prsesident of eenig Lid, deszelfs demissie nemende binnen 
den tijd van tien jaren, na dat hij in functie zal zijn getreden, 
i» verpligt, de tcrugreize naar de Bataafsche Republiek aantenemen 
binnen drie maanden, na dat hij zijne dimissie zal hebben genomen, 
en verliest alle aanspraak op Pensioen, of andere gunsten, welken 
anderzins aan een repatriëerenden Prajsident of Lid zouden mogen 
competeeren.

ï
t

|;

Art. 62.

De Leden van het Hoge Gerechtshof, zich in derzelver Officie

I



246 BIJLAGE UT. A- — CHARTER TOT VESTIGING VAN DE

vergrijpende, zijn deswegens alléén actionabel voor het Nationaal 
Gerechtshof; wegens andere Misdaden, moeten zij, ter eerster instan
tie, te recht staan voor het Hoge Gerechtshof in Indiën, zij kun- 

, door geene politieke dispositiën van eenige Geconstitueerde 
Magt in Indiën, anders dan op voordragt van hef Hof, in het ge
val bij liet volgende Aricul van dit Gharter vermeld, in hunne 
Functiën geschorst, nochte yan hunne Bedieningen ontzet worden, 
maar .alleenlijk door het .Staats*-Bewind der .Bataafsche Republiek, 
wegens de imperitie, wanneer dezelve uit het advis van het Na
tionaal Gerechtshof zal zijn gebleken.

ncn

Art. 63.

Wanneer eenig Lid van het Hoge Gerechtshof zich, aan eenig 
Misdrijf, in Officio , mogt hebben schuldig gemaakt,' zaj het Hof, 
daar van kennis bekomende, en, na ingenomen advis van den Pro
cureur-Generaal, oordeelende de zaak te zijn van dien aart., dat 
daarop, van wegens de Hoge Overigheid, zoude behooren te worden 
geïncpiireerd, den Procureur-Generaal gelasten, daaromtrent de noo- 
dfge Bewijzen intewinnen, en dezelve doen brengen, in forma 
prohanti, waar na het Hof dezelve Bewijzen, en zoodanige verdere 
Bescheiden, als tot zoodanige zaak betrekking zouden mogen hebben, 
hij de eerste 'gelegenheden, onder Behoorlijke Inventaris, in duplo, 
met eene ponduetoire Missive ;zal zenden aap het Nationaal .Gerechts
hof, -ten ;cin,de, daar omtrent, zoodanig verder te worden gedispo
neerd, als ihet-welgemeld Gerechtshof, :in goede Justitie., zal yar* 

-meepen ite behooren, >en wanneer het Hof, in zoodanig geval, piogt 
oocdeelen, dat eenig Lid, in voorsz. termen versecrcndc, pit hoofde 
van de op hetzelve liggende .blaam yan beschuldiging, in desjteffs 
Functicn voor eerst niet zoude behooren te continuëeren, zal het Hof 

.zulks voordragen, aan den Gouverneur-Generaal in Rade, welke,^ 
speciaal in dit geval, de bevoegdheid zal hebben, om de zaak daar
toe gedisponeerd vindende, zoodanig Lid te surchecren in dcszelfs 
Bediening, Hot de nadere dispositie van het 'Nationaal Gerechtshof der 
'BataifsChe Republiek, daar van kenriisse gevende aan het Hoge Ge
rechtshof.

Art 64.

Bij alle Rechtspleging over «enige Delicten, door een Lid van 
het Hof, niet in Ojjicio begaan, zal een Commissaris, van wegens 
•het Gouvernement, in Jndiën present zijn, doch zpnder «enigen in-

i
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vloed te oeffenen, veelmin cené coiiclüdéefetide, 6f advisöerende Stem 
te hebben, maar alleen óm tè zien eh te hoören; des 2al het Hof 
gehouden zijn, om, zoo rasch benig Lid, wegens zoodanige Misdaad 
gerechtelijk zal zijn beshuldigd, daarvan kennis te geven aan den 
Gouverneur-Generaal in Rade.

247Enz.

Art. 05.

liet Hoge Gerechtshof houdt deszelfs Piesidenlie op het Eiland Groot 
Java, tusschen Cheribon en Tagal, op zoodanige plaats, als daartoe 
nader zal worden bestemd en in gereedheid gebragt.

Art. 06.

Het zal oordeelen, bij wege van hoger beroep, van alle Gewijsden 
in Civile &aken, en in Crimincele Zaken, waarin, órdïnüriö ttlodö, 
is geprocedeerd, welke ter eerster instantie gediend hebben vóór Sche
penen van Batavia, en alle andere Plaatselijke Europesclie Coliegien 
van justitie, op de Bezittingen van den Staat, in Asia. . \

Art. 67.

Het Hoge Gerechtshof zal het toevoorzicht hebben, en houden, 
op het admimstreeren Cener goede en prompte RechtsöelFening, bij al
le de voormelde CollegiSn van Justitie ; de meest geschikte midde
len zullen worden daargesteld, zoo om het Hoge Gerechtshof in staat 
te stéllen j om liet voorsz. toevoorzicht met effect te kunnen houden, 
als om de Rechtspleging, bij de gedachte Göllcgien van Justitie, te 
verbeteren-, -en, inzonderheid in Capitale -Zaken, de nadccligc gevol
gen, uit eene mindere geöeffendlieid in de Rechts-kunde, als ander- 
ri'ns, kunnende voordspruiten, zoo veel mogelijk voortokomon,, of 
daartegen hulpmiddelen te verscliaffen. »

io/
Act, -66. -i

Het Hof neemt, -ter eerster instantie, kennis van aHc Misdaden^ 
door Gouverneurs, Commandeurs, Gcaaghobbers, ofte pnderen, welken 
op de Bezittingen en Etablissementen van den Staat, in Asia, eenig 
Hoofd bevel

.:

mitsgaders 'dóór -Militaire Hoofd - Officieren, van 
den Rang van Majoor, en daarboven, geduurende hunne gemelde Be
dieningen bedreven, doch zal, zoo löngè ïtmetié zijn, geen De
creet van Appr'ehénsie, ófte van Dagvaarding inBersoón; tegen de

1voeren,

»
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zoodanigen mogen doen ter executie leggen, ofte exploitecren, alvo
rens de zaak te liebbcn gebragt, ter kennisse van den Gouverneur- 
Gcneraal in Rade, welke alsdan de meest geschikte maatregelen zal 
nemen, ten einde, zonder nadeel voor den dienst van den Staat, de 

Procedures kunnen worden voordgezet, en het recht van de 
Hoge Overigheid behoorlijk vervolgd tegen den Aangeklaagden, daar- 

kennisgevende aan het Gerechtshof.

voorsz.

van

Art. 69.

In zoodanige Crimincele Procedures, waarin voor het Hoge Ge
rechtshof, ter eerster instantie, ordinario modo, zal zijn geproce
deerd, legen Aangeklaagden van Europesclie afkomst, zal van de 
Vonnissen van het gemelde Hof kunnen worden geappelleerd aan het 
Nationaal Gerechtshof; in alle andere Criminecle Procedures zal het 
Hof wijzen, bij Arrest, mitsgaders in Civile Actiën tot de Somma van 
vijf duizend Rijksdalers, van 48 zwaarc Stuivers; de Actie meer be
dragende, zal van de Vonnissen van het Hof, wanneer geene in Rech
ten bekende redenen daartegen zijn, kunnen worden geappelleerd aan 
het Nationaal Gerechtshof.

Art. 70.

Het Hof zal in appèl, in het hoogste ressort, oordeclen over alle 
quaestiën, rakende Puiten en Prijzen, die door de Schepen van Oorlog 
der Bataafsclic Republiek, of door Schepen, bij Particulieren uitgerust, 
en op bekomen Commisie, of Lettres de Marqué, uitgevaaren, zul
len worden achterhaald, en op eenige der Bezittingen van den Staat 
in Indien ingebragt, mitsgaders over alle quaistiën en geschillen, die 
tusschen eenige van de voorsz. Schepen te dier zake zouden mogen rij
zen, alsmede de misbruiken en overtreedingen, welke dien aangaande 
zouden mogen worden gepleegd; item over alle quaestiën, rakende 
Zeeroverijen, Berovingen, Uitplunderingen of Dieverijen, aan Schepen 
of Ladingen, in volle Zee, gepleegd; de judicature over de voormelde 
Buiten en Prijzen, mitsgaders over Zeeroverijen, wordt ter eerster in
stantie opgedragen aan de Collegicn van Justitie te Batavia, en op de 
onderhorige Bezittingen van den Staat, in Asia, volgens een afzonder
lijk Reglement daartoe spectcerende.

:

Art. 71.

Re Gonvemeur-Generaal in Rade, daartoe van wegens den Aange
klaagden zijnde geiidieerd, zal vermogen, om goede ?n gewigiige re-

=
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denen, te verleenen surclieance van Crimineele Procedures, tij het 
Hof aanhangig zijnde, en !och verpligt zijn, alvorens daarop interic- 
men het bericht en de consideratiën van het Hof; alleenlijk in geval
len van dringende noodzakelijkheid, en wanneer, zonder dat de zaak 
gevaar zoude kunnen loopen van gebragt te worden uit haar geheel, 
zal de Gouverneur-Generaal in Rade bevoegd zijn te verleenen provi- 
sioneele surclieance van Procedures, tot dat de gerequireerde conside
ratiën en bericht van het Gerechtshof zullen zijn ingekomen.

Art. 72.

De Gouvemeur-Gcneraal in Rade, na examinatie van het alzoo in
gediend bericht en de consideratiën van het Gerechtshof, en tegen 
deszelfs gevoelen
rende, of dezelve surclieance, voor cenen onbepaaldcn tijd, conlinu- 
ëerende, zal het Hof daarin berusten, doch gehouden zijn alle de 
Stokken, tot zoodanige zaak betrekking hebbende, onder eenen behoor
lijken Inventaris gebragt, met de eerste gelegenheden, in duplo, 
overtezenden aan den Raad der Asialische Bezittingen en Etablisse
menten.

onbepaalde surcheance van Executie ordonnee-eene

Art. 73.

Geene doodvonnissen kunnen bij het Hof, ofte bij eenige andere 
Rechtbank, op het eiland Groot Java, worden ter executie gebragt, 
zonder daarop te hebben bekomen het fiat van den Gouvemeur-Gene- 
raal, welke hetzelve niet zal kunnen weigeren, ten zij door hem in 
Rade, op den voet, in de twee voorgaande Arliculen voorgeschreven# 
surcheance van zoodanige Procedures mogt zijn, of worden geordon
neerd, voor zoolang dezelve surcheance duurt, ofte bij uitöelfening 
van het Recht van Gratie of Pardon.

Art. 74.

eenige Politicque Magt, in den loop der 
dit Charter, niet is geoor-

Alle tusschenkomst van 
Justitie, welke, volgens den inlioud van 
loofd, is verboden.

Art. 75.

Alle de handelingen van het Hoge Gerechtshof zullen onderworpen 
2\jn aan het onderzoek van het Nationaal Gerechtshof, het welk, be 
vindende, dat in een of ander opzicht, niet, naar behooren, is gepro-

32

■minui------------- ij



BIJLA.GB UT- A. rr-7. CD1RTIR TOT VBSTI6IHG VAJ! PB, m
cedeerd, of dat eenig Lid toont die grondige kennis van het Recht 
niet te bezitten, welke in de Leden van een zoo aanzienlijk Gerechts
hof, aan bet welk de uitöeifening daarvan, in de uitgestrekte Bezittin- 

den Staat in Asia, in het hoogste ressort, is toebetrouwd,gen van
verëischt wordt, deswegens aan het Staats-Bewind zoodanige voordrag! 
doet, als hetzelve, tot handhaving der Justitie, en van het zoo noodig 
aanzien en respect van het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indiën* 
aan de integriteit en bekwaamheid van deszelfs Leden op, het nauwst 
verbonden, zal oordeelen te behooren.

Art. 70.

r Het Recht van het Bataafsche Volk zal, hg het Hoge Gerechtshof, 
worden waargenomen, door een Procureur-Generaal, die zal moeten 
zijn geboren binnen de Bataafsche Republiek, ofte van Europesche ou
ders, op eene harer Bezittingen, mits in dit geval zich, ten minsten 
vijf achtereenvolgende jaren, op eene of meerdere ’sLands Universi- 
teiten in dc Rechtskunde hebbende geöeffend ; voords Meester in de 
Rechten, en bereikt hebbende den ouderdom van 28 jaren; hij wordt 
verkozen door het Staats-Bewind, uit eene Nominatie van drie Persoo* 
nen, geformeerd door het Nationaal Gerechtshof; in cas van vacature, 
wordt zijne Bediening, ad interim, waargenomen, door den gcenen, 
welke door den Gouverneur-Generaal in Rade, daartoe, uit eene nomi
natie van drie Persoonen, door hef Hoge Gerechtshof van Indien tc 
formeecen, zal worden benoemd en geauthoriseerd.

Art 77.

Het Hoge. Gerechtshof zal geiidsisteerd zijn, door een Griffier en 
Adjwnct-Qriffier, die zullen moeten zijn geboren binnen de Bataafsche 
Republiek, ofte van Europesche ouders, op eeno harer Bezittingen, 
mits in dit geval zich, ten minsten vijf achtereenvolgende jaren, op 
een of "meerdere ’s Land» Universiteiten hebbende geöeffend in de 
Rechtskunde; voords Meesters in de Rechten, en bereikt hebben/ de 
Griffier, den ouderdom van vijf-en-twintig, en de Adjunct-Griffier dien 
van twee-en-twintig' jaren. Zij zullen voor het eerst worden aangesteld 
door het Staats-Bewind, nit Nominatiën van drie Persoonen, gefor
meerd door het Nationaal Gerechtshof. In cas van vacature der Be- 
dieninge van den Eersten Griffier, klimt de Tweede Griffier tot dezelve 
op. Alle. vacatures der Bediening van Tweeden Griffier woeden, door 
liet Staats-Bewind vervuld uft Nominaticn, al* voren, nd interim* 
gesuppleerd, door den G.ouverneur-Geperaal Rede, uit Nominatiën.

i
i
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drie Persoenen, döór het Hoge Gerechtshof van fndiën tè' för.tart
zneeren.

Art 78.

Al Wat verder tot de zamenstelling, fancfciëri eri jurisdictie van het- 
Hoge Gerechtshof betrekking; heeft, wordt bij deszelfs Instructie ont
schreven.

Art. 79.

Ter zelver tijd, dat het Hoge Gerechtshof van Indiën zal wórden ge
ïnstalleerd, zal de tegenwoordige Hoge Raad van Justitie, te Batavia 
residerende, worden ontbonden, en deszelfs Praesident, Leden, Ministers^ 
Suppoosten, en verdere Bedienden, uit derzelver respective Bedienin
gen, op eene honorabele wijze, ontslagenj zullende, te gelijker tijd, 
op hot Collegie van Schepenen te Batavia worden overgebragt alle de 
Civile en Criminecle Rechtspleging, door gemelden Hogen Raad Yan 
Justitie, thans uitgeöffend wordende, voor zoo verre dezelve aan het 
Hoge Gerechtshof, bij deszelfs Instructie niet is opgedragen.

Art. 89.

Het Collegie van Rechtspleging, te Batavia, zal, ter zelver tijd , op 
nieuw worden geconstitueerd uit een permanenten PraSrdent en negen; 
Leden, bereikt hebbende den vollen ouderdom van vijf- en- twintig ja»-' 
ren, waarvan ten minsten.vijf Leden zullen moeten wordeU genomen' 
nit den Burgerstand, en zal de aanstelling van den Prassident, en ver
dere Leden, voor het eerst, geschieden door den Gouverneur-Generaal 
in Rade, mitsgaders de orde der Zitting plaats hebben naar die, waarin 
de benoeming zal zijn geschied.

.
!
t

I.
!

li
Art. 8t.

Jaarlijks1 zullen driö; ScliepeUca aftrdederi; de1 ordd déi* aftrtëdirig', 
voor dc' eerste drie’ jaren, zal worden bepaald hij- loting, eü, Vditolgdn*- 
plaats hebben naar'dó anciënniteit; dè hier door ontstane vacatUrtfr’ 
zullen gesuppleerd worden door den Gouverneur-Generaal itt1 Radd, 
uit Nöminatiëri van drie Persoónen1, geformeerd dóór de'Bbj’gistntót fan 
Batavia. De afgetreedene Schepenen zijn* óp’ nieuw noiöiriabeP.-

Art. 821

Er zulïeit, dóór den1 Gouverrieür-GcUeraal iri^Rade, fë JBhttfi*, M)r-
*

=
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den aangesteld twee Wethouders, welke, benevens Schepenen en den- 
Hoofdschout, de Magistraat der Stad en Ommelanden van Batavia zul
len uitmaken; ten minsten één dezer Wethouders zal moeten zijn uit 
den Burgerstand; zij zullen, voor het eerst, directclijk worden aange- 
steld, door den Gouverneur - Generaal in Rade, en, vervolgens, door 
derizelven geëligeerd uit Nominaticn van drie Persoonen, door den Ma-, 
gistraat te formeeren; om de twee jaren zal één dezer Wethouderen, 
zijnde de oudste in Rang, aftreeden, doch op nieuw nominabel zijn.

Art. 83.

De Magistraat der Stad Batavia zal alle die Functiën verrichten, 
welke tot de Administratie der Justitie niet behooren, en bevorens aan 
het Collegie van Schepenen zijn gedemandcerd geweest, behoudens zoo: 
danige wijzigingen, als, bij eene, door den Gouverneur-Generaal in 

' Rade, voor die Magistraat, te formeeren Instructie, nu ofte bij vervolg, 
onder goedkeuring van den Raad der Asiatische Bezittingen, zullen 
worden bepaald en vaslgesteld.

Art. 84.

De Rechtbank van Schepenen te Batavia, de Rechtbanken te Sama- 
rang, Ambon, Banda, Ternaten, Maccasser, Malacca en Cochin, zullen 
elk geadsisteerd worden door eenen Advocaat Adviseur, welke niet 
jonger zal moeten zijn dan vijf- en- twintig jaren, geboren in de Ba- 
taafsche Republiek, en. Meester inde Rechten, mitsgaders Rang heb
ben naast het jongste Lid van de Rechtbank, waartoe hij gehoort.

Art. 85.

Deze Advocaten Adviseurs zullen worden aangesteld door het Slaats- 
Bewind, uit Nominaticn Yan drie Persoonen, door het Nationaal Ge
rechtshof te formeeren; in cas van vacature, geschiedt de provisioneele 
vervulling door den Gouverneur-Generaal in Rade, uit gelijke Nomina- 
tiëny door het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indiën geformeerd. Zij 
zullen geene andere Bedieningen mogen bekleeden, noch eenige Nego
tie drijven, ofte de zaken van eenige Huizen 
directclijk of indirectelijk.
, Hunne verdere verplichtingen worden omschreven bij eene generale 
Instructie voor deze Ambtenaren.

=
Negotie waarnemen,van

’ i

Art. 86.

De Rechtspleging, onder den Inlander, zal blijven geschieden vol-

;
; i
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gens hunne eigene Wetten en Gewoonten. Het' Indisch Bestuur zal, 
door gepaste middelen, zorgen, dat dezelve in die Territoiren, welke on- 
middelijk staan onder de Opperheerschappij van den Staat, zoo veel 
mogelijk, werde gezuiverd van ingeslopen misbruiken tegen de Inland- 
sche Wetten of Gebruiken strijdende, en het bekomen van spoedige en 
goede Justitie, het zij door vermeerdering van het getal der thans sub- 
sisteerende Landraden, of door de aanstelling van Onder-Landraden, 
werde bevoorderd en gemakkelijk gemaakt, mitsgaders van alle ver
keerden invloed van ccnige Politieke Magt gezuiverd en bevrijd.

!

!
:'

Art. 87.

Zoo rasch het Hoge Gerechtshof in functie zal zijn gesteld, of zoo 
veel cerer, als de Gouverneur-Generaal in Rade zulks dienstig zal oor- 
deelcn, zullen al\a pure Militaire Delicten, zoo wel te'Water als te Lan
de, op eenige Bezittingen van den Staat in Oost-Indicn, ofte in eenige 
Havens of Rhcden van. dezelve Bezittingen gepleegd, geoordeeld worden 
door Miltiaire Krijgsraden, telkens te benoemen door den Gouverneur, 
of die anders liet gezag voert op zoodanige Etablissement, onder welks 
Ressort het Delict gepleegd is, volgens zoodanige bepalingen en inrich
tingen, als, door den Gouverneur-Generaal in Rade, na ingenomen ad- 
vi8 van het Hoge Gerechtshof, dienaangaangaande zullen worden ge
maakt cn gearresteerd, onder approbatie van den Raad der Asiatische 
Bezittingen cn Etablissementen.

Art. 88.

Van de Vonnissen der Militaire Krijgsraden óp de overige Etablisse
menten, iri' ordinaire Procedures gewezen, valt Appèl aan eene Mili
taire Krijgsraad te Batavia, telkens door den Gouverneur-Generaal, ad 
uturn actum, te benoemen, bestaande uit zeven Officieren, en twee 
Rechtsgeleerden, en geadsisteerd door
ook zullen moeten zamengesteld zijn en benoemd worden de Krijgs
raden over pure 
dien gepleegd.

Auditcur-Militair, hoedanigeen

Militaire Delicten, te Batavia en het Ressort van

: n
*>« *Art. 89.

vermeend bezwaar bij de Vonnissen de/er Krijgsraden 
te Batavia, het zij in cas d’Appèl, ofte ter eerster instantie, in ordi- 

geweezen, zal de bezwaarde Partij, daarvan, kun-^ 
nen komen in Revisie, op zoodanigen voet en wijze, als, door den

In cas van

naire Procedures

*
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Gonvemeur-Generaal in Rade, na ingenomen advis van het Hoge Ge
rechtshof, nader zal worden gereguleerd, onder approbatie van deA 
Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen,

Art. QO.

De Handel in Thee, nit de Bataafsche Republiek, op het Rijt van 
Cfiina, zal uitsluitend gedreven worden, en de Invoer van Thee, hin

de Bataafsche Republiek, uitsluitend geschieden, door eene Com-nen
pagnie, welke daar toe zal zijn geoctroijeerd, ofte wanneer zulks niet/ 
op eene gevoeglijke wijze, mogt kunnen worden tot stand gebragt, 
op zoodanige andere wijze, als het Staats-Bewind, tot meeste be- 
voordering van het belang van den Staat, dienstig zal oordeeleü.

Art. dl:

Bijaldien zulks geschiedt door eene Compagnie, zal dezelre Com
pagnie alleenlijk kunnen geoctroijeerd zijn tot den voorsz. Handel in 
Thee, uit de Bataafsche Republiek op het Rijk van China, mitsgaders 
tot den Invoer van Thee in de Bataafsche Republiek, en tot geenen 
anderen Handel , nochte tot eenige exclusive Taart. Zij zal die zelf
de Taart en Handel Beoosten de Kaap de Goede Hoop, en door ge
heel Oost-Indiën, en van daar herwaards, mogen oeffenen, welke aan 
alle Ingezetenen der Bataafsche Republiek, hij dit Charter, itf toege
staan, doch, daaromtrent, geene bijzondere Voorrechten, hoegenaamd/ 
kunnen genieten; zij zal ook geene Taart of Handel mogen oeflenen 
op Landen of Plaatsen, gelegen buiten de Limiten van de-voorsz. 
Taart en Handel, beoosten de Kaap de Goede Hoop,, en 4oor geheel 
Oost-Indiën.

i

Art. 92.

Zoodanige Compagnie zal gehouden zijn de Thee, en andere, 
door haar, ingehandelde Goederen, hier te Lande, publiek te ven- 
koopen; zij zal binnen de eerste vier jaren, na bet verleenen van 
bet Oclroij, jaarlijks de ruimte van ten minsten drie duizend Scheeps- 
lasten naar China moeten uitzenden, en, in het vijfde jaar, en ver- 
volgens, ve*plig£ zijn, jaarlijks,, tweemaal des jaari, ten minsten vier 
Millioenen Ponden Thee ter Verkoop aantcbieden; ingevalle echter van 
openbaren Oorlog met Europesche. Zeemogenhcden, blijven, de gemelde 
verpligtingen opgeschort, tot dat de Vrede zal zijn hersteld.

M
Vs .

ll
J
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Art. 93.

Dezelve Compagnie zal niet anders mogen vaaren dan met ingehuut- 
de Schepenj zij zal, in de Bataafsche Republiek, geene vaste Goede- 

hoegenaamd, mogen bezitten, en nergens eenige Militaire Etar 
blissementen, van welken aart ook, mogen aanleggen, ofte Fortreasen 
bouwen, ofte op eenigerlei wijze in bezit hebben, maar alleen zooda
nige Territoiren en gebouwen, als in Africa of Asia, tot het opslaan, 
gadeslaan, en a£leveren, of lossen en laden van Schepen, mogen be- 
noodigd zijn.

ren

Art. 94.

De verdere inrichtingen van zoodanige Compagnie worden vervat in 
het, aan dezelve, te verleenen Octroij) het Staats-Bewind benoemt 
een bekwaam Persoon, om, als Commissaris, van wegens hetzelve, 
toe te zien, en ie waaken, dat, door dezelve Compagnie, niet ge
handeld worde tegen de letter of zin van dit Charter, ofte van het 
aan dezelve te verleenen Octroij.

Art. 95v

De Staat ontvangt alle de Producten, welke in dè Asiatische Bezit
tingen, als Contingenten, verpligtte Leverantiën, of, uit hoofde van 
subsisteerende of nader te maken Yerbindenissen, moeten worden op- 
gebragt, tegen de daar voor gestipuleerde betalingen.

Art 90,

Zoodanige van dezelve Producten, welke voor den Handel in Indied 
geschikt, en tot de eigen Behoeften van het Indisch Bestuur niet be- 
noodigd zijn, worden,, in Indien, voor Rekening van den Staat, het 
zjj publiek, het zij hij aflevering, tot bepaalde Prijzen, verkogt, zoo 
als het meeste voordeel van den Staat zal Yerëisschen.

Art. 97.

Dat gedeelte derzelve Producten, welke voor de Europcsche Markt , 
geschikt zijn, doet de Staat voor zijne Rekening overkómen met ge
huurde Schepen-, om, hier te bande, publiek te: wouden verkogt, zoo 
als het meeste- voordeel van den Staat zal. vereisscheiv; dezelve; Pro-» 
ducten kunnen echter , ingevuile van dringende noodzakelijkheid, ooki 
op andere wijzen* tot Gcldo, worden gemaakt voor Rekening van de» 
Staat.
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Art. • 98.

Al wat tot het transport der'gemelde Producten, uit Oost-Indiën 
naar de Bataafsche Republiek, het opslaan derzelve hier te Lande, de 
daad van Verkoop, de aflevering, en het incasseeren der Kooppennin
gen betrekking heeft, doet de Staat voor zijne Rekening verrichten in 
commissie, tegen betaling van zekere Procento’s. Rij maakt daar toe, 
bij voorkeuze, en zoo lang hij oordeelt zulks te strekken tot het meeste 
voordeel van ’sLands Gas, gebruik van de Asiatische, en tot den 
Thee-handel geöctroijeerde Compagnie. liet Oppertoezicht daar over 
is aan den Raad der Asiatische Bezittingen aanbevolen.

Art. 99.

De vrije Culture van alle Voordbrcngzelen, welke in de Bezittingen 
van dén Staat in Indiën kunnen worden aangekweckt, is aan een iege
lijk der Ingezetenen van dezelve Bezittingen geoorloofd, met uitzonde
ring alleen van Kruidnagelen, Noten --museaten, KofTy, Peper, en Am- 
fioen, en, onverminderd de plaatshebbende inrichtingen omtrent de 
Contingenten en verpligtte Leveranticn, of zoodanige andere, als, daar
omtrent, zouden mogen worden gemaakt.

Art. 100.i. i

Alle verpligtte Leveranticn van Producten in de Bezittingen van den 
Staat, van wat aart ook, en door wien ook wordende opgebragt, zullen 
worden gebragt onder vaste bepalingen; al wat boven dien wordt ge
cultiveerd van dezelve Producten, mitsgaders van alle andere Voord - 
brengzelen, in het voorgaande Articul niet uitgezonderd, is het wettig 
Eigendom van den Cultivateur; de vrije en onbelemmerde beschikking, 
daar over, komt hem toe, voor zoo vérre dezelve bij dit Charter niet is 
beperkt; het is de pligt van het Indisch Bestuur, hem, daar in, te 
handhaven.!

Art. 101.

De Ditvoer van Rijst kan en vermag alleen verboden en belet wor
den, ingevalle'van hoge noodzakelijkheid, of wanneer de Gouverneur- 
Generaal in Rade zal oordeel en, den aan handen zijnde voorraad niet 
genoegzaam te zijn, om voor geen gebrek, aan deze eerste mondbehoef
te, te doen vreezen.

■
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Art. 102.
’.i • • • ;..s. - ■ ;• :..vr;-7 r.

De Uitvoer van Houtwerken is op liet geheele Eiland Java verboden; 
’er zullen gepaste schikkingen worden beraamd, ten einde de Ingeze
tenen aldaar zich, op de meest gevoeglijke wijze, overeenkomstig de 
Nationale belangen, van het benoodigde Timmerhout kunnen voorzien.

vio■ .

Art. 103.

De Yaart en geoorloofde Handel, uit de Havenen dezer Republiek, 
op de Kaap de Goede Hoop, Batavia, Samarang en Sourabaja, mits
gaders op de West van Indiën, alsmede van de Kaap de Goede 
Hoop, Batavia, Samarang en Sourabaja, mitsgaders de West van In
diën, op de Bataafsche Republiek, is vrij en open voor alle Inge
zetenen der Bataafsche Republiek, en van hare Bezittingen in Asia eh 
aan de Kaap de Goede Hoop; wordende door de West van Indien ver
staan de Westkust van het Eiland Sumatra, benevens Ma Ia cca, en al
le Landen cn Plaatsen bewesten het voornoemde Eiland Sumatra, en 
bezuiden hetzelve, tot aan de Kaap de Goede Hoop gelegen.

V. i.
Art. 104.

A. ••ivS.'if*, ü:..i

Met de Schepen, tot de voorsz. Vaart en Handel gebruikt wordende, 
mogen Yan hier worden uitgevoerd, en in de Bezittingen van den Staat 
in Oo8t-Indiën, en aan de Kaap de Goede Hoop ingevoerd, alle zoorten 
van Goederen en Handel-waren, met uitzondering alleen van Ammu
nitie van Oorlog en Amfioen.

Art. 105.

De Handel en invoer van alle Goederen en Handel-waaren, in Oost- 
Indiën verhandeld wordende, zoo met Bataafsche als Vreemde Schepen, 
uit de Bezittingen van den Staat, zoo wel als uit die van Vreemde Mo
genheden, rechtstreeks uit Oost-Indiën, binnen deze Republiek, is 
vrij cn geoorloofd, uitgezonderd alleen Nagelen en* Moernagelen, Notén- 
muscatcn, Gave cn Rompen, zoogenaamde Mannetjes-Noten, Foelij, en 
de Oliën der opgenoemde Specerijen; Thee, mitsgaders Koffij en Pe
per, ten zij, omtrent deze twee laatste Articulen, voldoende kan worden 
aongetoond, dat dezelve ingehandeld of verkregen zijn in eenige Lan
den of Plaatsen , gelegen- om de West van Indiën’, de Kaap de Goede 
Hoop daar onder niet begrepen; en zullen, van alle de voorsz. Oost-

33
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Indische Handel-waaren, de gewdonè Inkomende Rechten moeten wor
den betaald, Yoor zoo Yerre dezelve daar van niet uitdrukkelijk zijn, 
pC,; bij. vervolg, zulleniworden - gevrijd*£)-.hfv:. iimsi srav iw/i' .

.7 oiv.r.nsh'’.;x
uil ;.l< '

:d j;:.v

r’il•Ariv.'U v.' »:
ïdi?fiWn!>Tii»vn ‘Art, 106. f ■1 7’H v ’. [s »

,■>0’' iiifr.tivJ
Particuliere Handelaren, op eenige der Bezittingen van den Staat

y I, I ; i,•*.

in Oost-Indiên, ten Handel komende j zijn onderworpen aan de Wet
ten en Reglementen, aldaar vigeerende, speciaal ook met opzicht 
tot de aldaar geheven wordende Inkomende en • Uitgaande. .Rechten.

' j -1>V
; ' pil ... «i

Art. 107. •
IV: • " . ' • - ' ■1. r.r ; ; h:.;>-■ r /! !

, , -ij-.iv.) ‘‘V• '■ . :v.' : 'i. ,-v-cf:!,
de Bezittingen dezer Republiek, in Benga-

;y 't\' ol> -.r !
Jle Sch.epen, welkt;, van

len, en op de Kusten van Coromandel en Malabaar, rechtstreeks naar 
het Vaderland, zullen uitklaaren, zullen, aldaar, niet onderhevig zijn.aan 
de betaling, van eenige -Uitgaande Rechten.

• o :■ ;

fj* 'j S Ila .A-i... ■*/

g qOOii
Anir'-v- i’.

OL>: , 'Art* ,108rii rr;:c io‘ .d

De Balaafsche Schepen zullen moeten retoumeeren naar dc Havenen 
dezer Republiek, en hunne Ladingen nergens elders vermogen inle- 
brengen en teverkoopen, nochte op eenige andere Plaatsen, hoegenaamd, 
'Liist te breken , op verbeurte, van Schip én Lading',' of de waarde van 
dien, op dé’Rbctférs alhier te verhalen. Zij zullen gehouden zijn,’naar 
;gelang van ■ dérzelveT grootte, van hier’, naar '’sliands Oost-Indische 
Bezittingen , éch ■zëkëf"gètal Manschappen, tot den Zcè- óf Landsdienst 
aldaar behoorende, of Goederen, derwaards Överlèbrcngen, tegen één 
nader te bepalen Kost- of Vracht-gcld.

S
X

1 Art. 109.
'!*V V'.Vfr*0' *iTiV J;!> Vf.v

. De [ngezetenen der Balaafsche Republiek , en die harer Asiatisclie 
Bezittingen, zullen- ‘vrijelijk mogen-,navigeeren' en HaDdehdrijven met 
Bataafeche Schepen, vaarehd.c Van Batavia^ Samarang’,1 Sonrabhja: en 
JHalacca,, naar alle Landen en Plaatsen;, gelegen om idé IWëst van Ju4 
4ién | ,hpwe8ten et Eiland Suma tra, en vice versa;, ofte Va arende 
eenige, Landen^pf Plaatsen,;:naar andere Landen, en Plaatsen ,i:óhder 
4e yopf®2, Limiten' begrepen, mits zich gin de Bezittingen van don. Staafj 
onderwerpende aan alle Plaatselijkc! Wetten; en. Regiem en tén,«mitsga* 
Hers onder betaling ym de aldaar geheven wordende jnkomende cn Uit- 
gaande,Recht en. ■

: in
i •van

i •

:'-aliuz irj i i!9q?»Tgotl tem T’ibno *ii:Ln r.ouil
i

;■
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•ji'-. i r noilniiL n v :Art. 110. 1: -« *u. t
,il lcöi8 naf) nt7 rt.jjni: ;v,JÏ

R3e:Ki:*r[ 1.) Robirx.ï
i) tit

Ook is, aan alle Ingezetenen der Bataafsche Republiek,.tm die harers 
Asiatische Bezittingen, geöorloofd, met Bataafsche Schepen, te vaaren, 
en Handel te drijven van Batavia, Samarang, Sourabaja en Malacca, 
op alle Landen en Plaatsen, beoosten het Eiland Sumatra, in Asia ge
legen, en tnee. versa, mitsgaders;van eenige.Landen of Plaatsen, .naar 
andeye Landen, of, Plaatsen, onder de; voorsz; Lïmiteo,.begrepen, imi^a 
zich onderwerpende aai} alle Plaalselijke, petten en Reglementen, mits
gaders onder betaling, van gelieven wordende, Inkomende- en Uitgaande 
Rechten op de Bezittingen ^an .deiy Staat. Hier van

-.V. ,.-ï Vïiii! '} JT.’s •’a.:r
:

'•!
‘F
f

echtcr *zal. zijn uit
gezonderd, alle Particuliere. Vaart en Handel van Malacca. op de Eilan
den van-Amboina en B.anda? en. ©zee ©ersa, welke op geenerleije wijze 
zal mogen gedreven .gorden, terwijl de aldus geoorloofd blijvende Vaart 
jen. Handel, op heide ,:deze Eilanden, zal onderworpen blijven aan alle 
bjjzondere. inrichtingen^. daar omtrent .bereids gemaakt, of nog te maken,

i"

x;: !. yj'J ol> i-ü&j. oi> n‘)Uu"> id. yInt*(10 iV .i r.iiu
. ..Artr,'11L. i.; :-.U uïh t* >L*’nvM ïr>•yi'

irillox »Uiv 'd» im »l i* v -rl vbi<;.i‘i<y.;r . .y») «oï
De invoer van’ Amfioeri op Malacca wordt voor-een 1 iegelijk vrijgesteld, 

mitsgaders, de^ wedeivuitVoer daar, v«Tn, onder betaling van-een nader, te 
bepalen Uitgaand Recht, direct naar. Borneo,-.«m alle andere-plaatsen;, 

•om dd 'Groote 'Oost gelegen* niet zijnde -bezittingen.-. van. den Staat; 
de invoer JVon . A'müpen op liet Eiland Java, anders op ^uitdrukkelijk 

■ de Hoge Regeering ,< :«n generalijk de invoerbekomen .permissie 
daar, van op alle andere Bezittingen ;van den Staat, beoosten het:Eï- 

-Jand iSumatra gelegen!^ is’verboden; op verbeurte van Schip en Lading,
- bfte 'de waarde, vapi dien', 'des noods.' op dc.Rbeders te verhalen, en. ver
dere arbitraire correctie,maar «xigentie -vamzaken, ten>aanzien van al-, 
len, welke zich daar: aan schuldig maken;, -of daartoe, opfeenigérlöi 
wijze; ,>'-medewéi*keh. >, oii v u f»l>

, fiVif .v-1 vïj11i li ii.j £Mv.ln» 0 'JuvJyiov S nor> ’<ir n» b’isovog 
t*!o ,.i ito toorn nolhis iArtyL-12. ■.lïsghiJ id ohmaurful •«.

.Hrupd U 'h'iOv/ nvt:::
De Schepen, uit dc Bataafsche Republiek gevaaren hebbende, het 

zij directelijk naar Batavia, .Sarfjarang of Soerahaja, hetzij 
"West van Indiën, naar eenc dezer drie Havenen, en in eene dcrzelve 

'völdaah: hébbende1 ,aftTi'de verêiiscliten', volgens- de plaatshebbende Wet
ten»-»ett Re£lemönteh,,vaijn,lgorcèh^ die zelfde Vaar,t en-Handel
"té -'dr^Veia^ip',alle'Landen '.en'Plaatsdni',iibeoosten hetrEiland Samatrg, 
'itt- Asiaogöleg<Si,>,>erP^i©aóe«»öejr^ly^nïnir Batavia,. Samarang, Soerahaja 
en Malacca, mitsgaders van eenige Landen of.plaatsen:,,naar andere

van

7 .OS »'.t> iVj «sii

f baw'.8 Giri 'oil r;oobv-:

over de

:
i
i
;
i
’

i

j
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Landen of Plaatsen, onder dó voorschreven Limiten begrepen, welke 
aan de Ingezetenen van de Bezittingen van den Staat in Oost-Indiën 
is toegestaan, en onder dezelfde bepalingen.

. l f:j oi

Art. 113.

De Ingezetenen, onder bet Gebied van den Staat, aan de Kaap de 
Goede Hoop ressorteerende, zullen genieten die zelfde voorrechten van 
Vrijè' Vaart en Handel op het Eiland Java, mitsgaders om de West 
van Indiërïj welke aan de Ingezetenen der Bataafsche Republiek zijn 
toegestaan, onder de navolgende bepalingen.
' Voor eerst : dat de gemelde Kaapsche Ingezetenen bovendien de 
vrijheid zullen behouden, hun, door Commissarissen-Generaal, bij Pu
blicatie van den 21 November 1792 toegestaan, om temogen navigee- 
ren en negotiëeren op de Westkust van Africa, tot den dertigsten 
Graad Zuiderbreedte, mitsgaders op het Eiland St. Hclena, en, op 
alle Landen en Plaatsen , liggende beoosten de Kaap de Goede Hoop 
cn bezuiden den dertigsten Graad Zuiderbreedte.

Ten tweeden: dat voormelde Ingezetenen de vrijheid zullen hebben, 
om, even als de Ingezetenen der Bataafsche Republiek , en onder de
zelfde bepalingen, Indische Handelwaaren direct uit Asia, inde Ba
taafsche Republiek , le mogen invoeren.

Ten derden: dat ook de voormelde Ingezetenen alle zoodanige In
dische Handelwaaren. aan de Kaap zullen mogen invoeren ■, welke al
daar benoodigd zijn; doch dat zij niet zullen vermogen van daar we
der uittevoeren Nagelen en Moer-nagelen, Noten-muscaten, Gave en Rom
pen , zoogenaamde Blannetjes-Noten, Foelij, en de Oliën der opgenoem
de Specerijen, mitsgaders Koffij, Peper en Thee, op verbeurte derzel- 

. ve Goederen, en de vierdubbele waarde van dien, berekend naar de 
bekende jongste Verkoopsprijzen hier te Lande; en

Ten vierden: dat zij, Yan de, aan de Kaap.de Goede Hoop, in
gevoerd en uitgevoerd wordende Goederen en iïandel-waaren, zooda
nige Inkomende en Uitgaande Rechten zullen moeten betalen, als, 
door het Staats-Bewind, nader zullen worden bepaald.

!
UI Art. 114.

i H i; . Ci

De Handel op bet Rijk van Japan blijft onderworpen aan bet Bestuur 
van de Hoge Regering van Bataafsch Indien; dezelve zal worden voord
gezet op zoodanige wijze, als bevonden zal worden met de betrekkin
gen der Bataafsche Natie op dat Rijk, en de belangen van den Staat 
het meest overéentekomen.

;
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Art. 115.

De Directie over den Amfioen-handel, op het Eiland Java , zal ont
bonden worden, en deszelfs werkzaamheden zullen worden overgebragt 
tot den Raad der Finantiën en Domeinen.

Art. 116.

Alle Schepen van Vreemde Natiën, met welke de Bataafsche Natie 
in vriendschap leeft, worden te Batavia, te Malacca , en verder op alle 
Bezittingen van den Staat, bewesten het Eiland Sumatra gelegen, toe
gelaten ) alle Handel, welke niet uitdrukkelijk door de Wet is verbo
den, is hun geoorloofd, mits zich onderwerpende aan de Plaatselijke 
Ordres en Reglementen.

'4

Art. 117.

Alle vorige Wetten op het stuk van de Vaart en Handel op Oost- 
Indién , en vice ver&a, geëmaneerd, worden hier bij geabrogeerd.
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ei . ivA
,SS9taM(V'/.\;' & XJO t (O
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XH .bA
Art. 1.

1jé fiaad der Bezittingen van dé Republiek, m Asia, zal; bestaan 
uit nejjcir'Leden. ' ! ‘ ” ■ ^

Hij zal vergaderen in den Haag, en zijn ondergeschikt en verant
woordelijk aan het Staats-Bewind.

De Leden van den Raad zullen genieten eene Jaarwedde van 
duizend Guldens.

De Leden van den Raad, in Commissie zijnde, zullen voor Reis-
Guldens, bovenen Yerteeringskosten genieten een Dag-geld van 

hunne Jaarwedde, voor eiken dag, dat zij, volgens uitdrukkelijke Re
solutie van den Raad, buiten de Residentie, in Commissie zijn ge
weest.

De Leden van den Raad, en de Ontvanger, zullen elkander niet 
vermogen te bestaan tot in den vierden graad van Bloedverwantschap, 
ofte voorledene , tegenwoordige , of opkomende Zwagerschap.

De Leden, Secretarissen, en Ontvanger van den Raad, zullen niet 
vermogen te zijn Hoofd - participanten , ofte beëedigde Hoofd-partici
panten van de Asiatische, en voor den Chineeschen Thee - handel , 
gcoctroijeerde Compagnie, wanneer dezelve opgericht mogle worden.

I
( Bi
I

!
I! : 1
I
i Art, 2.!

Geene der Leden van den Raad, nochte de Secretarissen, Ontvan
ger, ofte andere Ambtenaren, of Bedienden van den Raad, zullen 
op eenigerlei wijze, het zij rechstrccks, of, 
ye, of in commissie voor anderen, eenig aandeel mogen hebben in

ter zijde, het zij zel-van

Jf
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de Leveranliën aan den Raadv of Aanbesteedingen, door denzelven , 
te geschieden.

V. ■'■Zij zullen zich'^ïöt ,dê- stiptè naarkoitiihg:-hiè?Vah'; hijdë'aaimar- 
-ding’' ^ hunner! Posten óf' Bbdieüingen’ j '• door ëbïémhéeléh1 Eëde Moéten

joi t Jïoioi^s't or.amverbinden.
aJi‘ «,[> r.v/r jioWvy.'no«ï[dd3! na ah no .T-pir.'j »ooll ott .°I

-:ob nornoi’JJ.cn va'ï> i.xï . rabu<«{i'Ajfc;;d&H — * niaA ui ,:'oii(tnq 
. ') / r,-"obrr. ir> • b. • -;;p!mo ob Jvri .nohnotmY ob/msoisisthie

;De Raad, fen1 bijzoiidere Leden 'vaii dien', zullen',' inr^geva'Pvan Mis
drijf, in derzelver Bediening Begaan, te' recht Warden gesteld voor

• * -het Nationaal Gerèchtshófk;/ 1 ™ 'rihiI°C£ ao oii?{8ül & -#s
L 12i A - j.} ii’J < Biodv.ihov t '»!rvrr , 3?m loh gnhivv

Art 4 v':'^ n3 n"XnildaoS
b flt7 a-A/r-A r;h rusv rn.h j t':.,J=v.o:l-;d oh 1007 ogiox sÖ ,°S

1

•T

De Raad , na zich voor de eerstemale, onder het, Pr^sidie van. den 
daar toe hij meerderheid gekozen Voorzitter' tië hefcben geconstitueerd, 
zal, ten ïmhsten twéémaal in elke week', ëene gewoóne eh.alge 
ne Vergadering houden.' om' fè delib'ereeren en résolvèeren’ pver alle
voorkomende 'zaken, behoorénde tót deszélfs 'Administratie'.

::: .i..ü jL üj c c .t;-aw ):.'•» ' . v-;i ni> l«üi-*n'. J-uru-irr
! ’ Arf ff t: ’ ’J r ,!i * n3k

mee-

De Raad zal vaststellen een Reglement van Orde voor dezelfs Yer-

oh usaartfimoittMl) 
Art ' & 'n '^‘ 'iob jnllcs

X, .1 (%• Si 9iuin::i i]'tA oi!o uodns olie

' Vólgens dit Reglement van Orde,'zullen alle‘de‘Le’den van xden 
‘Raad verd'celd wotden in twee Cómmissiên,' de eehe’genoémd de 
Commissie tot dé zaken'vanf ïtegécring, én dé anclefö-, de'Commissie 
tót<dé zaken' dei4 FfriantiènJ' Dómémén, 'én'Magazijnen':

De Leden van deze Commissie zullen*' jaarlijks, * bij goedvinden 
den Raad, het zij allen, bet zij eenige 
•ééïen.--; "> «:;Ü,

Buiten deze Córnmissien' 'zal, aiïe ieS ihaanden1, èene Commissie 
tot de Militaire Zékeh wó/déri gèêligeerd.'1'— Zaj' zaï,"ien minsten , 
uit drie Leden moeten bestaan, onder dewelke zich altijd,een„der 
Commissarissen tót de zaken van Regeering, en een der. Commissa
rissen tot de zaken der Finantiën, Domeinen, en Magazijnen,

M
voorloopig onderzoek vereisschende, zullen door 

tPersöacolê-'Commissarissen worden vooidjêreid., ; amhnsnunmoO

gadering, deliberaticn .en werkzaamheden.

.'■i wiio , f.r/bu ft » lAWr.W: . ■

•i »:• ■ 1

van
van dezelve, kannen afwis-

’i'iU olhril.'.’üiuiUr. 'Al

moeten bevinden.
Andere zaken, een
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Art. 7.' v..h n..r. .. •

Commissarissen tot de zaken van Regeering zullen der Vergadering 
dienen van consideratién en advis, omtrent alle zaken, ofte ingeko- 

Papieren, betrekkelijk tot
1°, De Regeeringe op de Bezittingen en Elablisementen van de Re

publiek, in Asia, — in het bijzonder, het doennaarkoraender 
subsisteerende Verbonden, met de omliggende en andere Vor
sten en Volken, mitsgaders het gedrag der Ambtenaren en Be
dienden, op die Plaatsen gecmploijeerd. r

2°. De Justitie en Policie, en in het algemeen specteerende de be
waring der rust, vrede, veiligheid, en goede orde in dezelfde 
Bezittingen en Etablissementen.

3°. De zorge voor de behoorlijke uitvoering van de bevelen van den 
, Raad. .
4°. Het houden van eenc onafgebrokene correspondentie^ tusschen 

den Raad en den Gouverneur-Generaal, mitsgaders de Iloge 
Regeering van Bataafsch Indiën, ten einde , door middel Yaa 
deze correspondentie, gcduuriglijk Narichten van gezegde Gou- 
verneur-Generaal en Regeering te ontvangen, en de bevelen van 
den Raad, aan dezelven, metedeelen.

mene i. :■ r

Art. 8.
-Tj i :>!j

Commissarissen tot de zaken der Finantiën, Domeinen, en Magazijnen 
zullen der Vergadering dienen van consideratién en advis, omtrent 
alle zaken ofte ingekomene Papieren*, betrekkelijk tot

1°. Het te Gelde maken der Producten, uit de /Indische Domeinen 
proveniéerende, en in Europa moetende worden, verkogtj, bij
zonderlijk de overeenkomsten, ten dien opzichte, het zij met. do 
Asiatische, en tot den Chineeschen Thee - handel ,..geoctroijeer- 
de Compagnie, liet zij met anderen aantegaan. , k, i .

ion- ■A'. t

.!
2°. De Administratie der Finantiën hier te Lande, daar onder be- 

. grepen de inkoop van zoodanige Goederen, als yolstrekt..onont
beerlijk zal zijn naar de Indiën te verzenden;

3°. De Administratie der Finantiën, Domeinen, en Magazijnen , in 
Indiën.'

oh io»

, ti/i : :\l ‘i-jb i. ai> ty..:-:•
.nolmivxi noiaom 

:iyuy-7 r.-x> . no/-.s O'rdm/v

. —1 i'KiHlJ.

E, Art. 9.
. f.‘, iij.’V ,

Commissarissen tot de Militaire Zaken zullen der Vergadering dienen

!
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consideraliên en ad vis, omtrent alle zaken, ofte ingckomcne Pa
pieren, betrelfcnde
van

!•
1°. De noodige voorzieningen omtrent de verdediging der Asiatische 

Bezittingen.

2°. De Huishoudelijke inrichtingen van de Land- en Zeemagt, in 
Indien.

f.
3°. De onontbeerlijke verzendingen van Goederen voor de Arsenalen 

en Hospitalen. :

Art. 10.

De Raad zal hebben de aanstelling van deszelfs Ministers, Beamb
ten, en Bedienden, op zoodanige wijze, als bij het Reglement van 
Orde zal zijn bepaald.

De benoeming van de Secretarissen, en van den Ontvanger van den 
Raad , zal door het Staats-Bewind moeten worden goedgekeurd.

Art. 11.

De Raad zal nauwkeurig toezicht houden en doen houden, dat de 
Ministers, Beambten en Bedienden zich getrouw, volgens hunne ver- 
pligtingen en Instruclicn, gedragen.

Hij zal dezclven, met uitzondering van de Secretarissen, en van den 
Ontvanger, Yan hunne Bedieningen kunnen verlaten.

Art. 12.

De Raad zal, zoo spoedig mogelijk, aan het Staats-Bewind, voordra
gen de , naar zijn inzien, behoorlijke jaarwedden voor deszelfs Secreta
rissen, Ontvanger, en verdere Beambten en Bedienden, waar yan hij 
den dienst, voor de werkzaamheden van den Raad, noodig zoude oor- 
deelen,

Art. 13.

Onder deze Beambten zullen zijn begrepen een lloofd-Commis met 
dc noodige onderhorige Bedienden, dewelke belast zal zijn, jaarlijks, 
alle de Boeken, uit Indié'n overkomende, te doen na-cijHeren, en ver
der te onderzoeken of tc doen onderzoeken, of door de Rekeningen,

34
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in deze Boeken voorkomende, mogtc blijken te zijn gehandeld tegen 
de hevelen, het zij van den Raad, het zij van de Regeering, in 
Indiën.

• Deze Hoofd-Commis zal telkens, bij de voleindigde examinatie van 
eenigc van zoodanige Boeken, daar 
inleyeren.

zijn Rapport aan den Raadvan

Art. 14.

De Raad zal mede, zo spoedig mogelijk, aan de approbatie van het 
Staals-Bewind voordragen de Instructiën, door denzelven, voor de Se
cretarissen , Ontvanger en Hoofd-Commis van den Raad , ontworpen.

Bij de Instructie voor den Ontvanger, zal de Raad in het oog hou
den, het nemen van alle zoedanige voorzieningen, waar door de Comp
tabiliteit op eenen klaren en eénvoudigen voet kan worden gebragt, —- 
de verantwoording der Penningen, onder anderen, door het stellen van 
genoegzame Borgtochten verzekerd, en alle misbruiken, zoo veel doen
lijk, worden voorgekomen.

Art. 15.

Tot grondslag van zijne Besluiten en Verrichtingen, zal de Raad 
nemen het Charter tot Vestiging van de Regeering en liet Bestuur der 
Asiatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek; — tot betere Ad
ministratie van de Justitie in dezelve;—en tot het drijven van den 
Handel op, en in de Oost -Indiën, zoo als hetzelve, bij liet Wetge
vend Lichaam dezer Republiek, is vastgesteld geworden.

'

Art. 16.

De Raad zal zorgen, dat de Voorschriften en dc Instellingen 
dit Charter,
Staat, stiptelijk worden opgevölgd.

Ten dien einde zal de Raad, uit naam van liet Sfaats-Bcwind, heb
ben, en uitoeffenen bet algemeen Gezag en Bestuur over de Bezittin
gen, Landen, Etablissementen, Plaatsen, Domeinen, roerende én on
roerende Goederen, behoord hebbende aan de voormalige Ncdcrlandsche 
Oost-Indische Compagnie, geene uitgezonderd, zoo in de Indien, als 
hier te Lande. En zal dit Gezag en Bestuur zich uitstrekken, zoo wel 
tot het Staatkundige, Huishoudelijke, Justitieeleen Finanticele, als tot het 
opzicht over den Handel, door Particulieren, op en in Indiën, wordende 
gedreven, volgens de Wetten, daaromtrent geëmaneerd, of nog te 

• emaneeren.

van
wel hier te Lande, als op dc Bezittingen van denzoo

!f!ni
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Art. 17,

Bijzonderlijk zal de. Raad zorg dragen, dat de Verbonden met de 
Vorsten en Volken in Indiën, met. alle nauwgezetheid, worden onder
houden, achtervolgen* de goecle trouwe, waar door de Balaafsche Natie, 
in alle tijden, gekenschetst is geworden.

De Raad zal, te gelijkertijd, de Regeering in Indien bewaaren bij 
het gezag, benoodigd oin deze Verbonden, van de zijde dier Vorsten 
en Volken, te doen naarkoraen.

:
I

Art. 18.

De Raad zal nimmer vermogen, eenige Bezittingen ofte Etablisse
menten in Indiën, eigener gezag, te vervreemden of aftestaan, aan 
wien, in welke gevallen, ofte om welke redenen zulksi ook zoude mogeu 
wezen, zonder daartoe, alvorens, te hebben bekomen speciale en stellige 
authorisatie van Staats-Bewind.

Art. 19.

Alle. Inkoopen van Goederen, zoo tot. het gebruik hier t,c Lande, als 
dezulke, welke hel onontbeerlijk mag blijven naar de Indien te verzen
den, zullen, zoo veel eenigzins mogelijk, geschieden hij openlijke Aan- 
be8tccding of Inschrijving, waarvan de. voorwaarden tijdig genoeg, bij 
publieke Advertentie, zullen worden bekend gemaakt.

Deze Aanbestedingen,of Inschrijvingen zullen mede, zoo veel eenig
zins mogelijfe, ten overstaan van een of twee Leden, van; den Raad 
geschieden. ,

Art. 20»

eene Commissie uit deszelfs midden.De Raad zal jaarlijks, door 
aan het Staats-Bewind doen overbrengen het verslag, zoo-wel, van de 
merkwaardigste Gebeurenissen, in Indiën voorgevallen, als van de Be
sluiten van aanbelang,, welke, door den. Raad., in, h$, jongslafgeloopen 
jaarv zijni genomen geworden.,

llij zal, te gelijkertijd,, aan het Staats-Bewind kennissc ge 
de maatregelen van
verder tot, welzijn, zoo. wel van lu?t Moederland, als van de Asiatische 
Colqaiqn,. in, het wer^ te ^tellen.

B\j-het voormelde verslag zal de Raad voegen:
Eentfleels., de Balance van zijne Boeken,, welke Boeken dagelijks,

ven van
aangelegenheid, welke hij van voornemen is,

!
!

1
:
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voor zoo verre zulks eenigzints mogelijk is, zullen moeten zijn bijgc- 
geschreven, en gehouden worden op eene klare, duidelijke, en een
voudige wijze, zoodanig, dat, daar uit, de toestand der Finanlicn 

den Raad steeds gemakkelijk kan worden opgemaakt.
Anderdeels, eenc speeifique en beredeneerde Petitie of Begröoting. 

liet geen de Raad oordeelt, geduurende het volgende jaar, tc 
zullen hebben uittegeven, uit welken hoofde zulks'ook zoude mogen 
zijn, met opgaven van de Inkomsten, waar op de Raad vermeent in 
hetzelve jaar te mogen staat maken.

van

van

Art. 21.

Buiten deze opgaven, zal dé Raad, aan het Staats-Bewind, telkens 
inzenden die van het Saldo, waar mede deszelfs Casse op den laatsten 
Junij, en op den laatsten December van ieder Jaar, zal zijn gesloten.

Deze opgave zal moeten geschieden binnen den tijd van agt dagen, 
na de gemelde dagteekening, en vergezeld zijn van eene summiere 
Begrooting der waarschijnlijke Ontvangsten en Uitgaven van den Raad, 
geduurende de eerstkomende zes Maanden, ende 2ulks, ten einde, 
dienvolgens, door het Staats-Bewind, te worden bepaald, welk ge
deelte van dit Saldo, zonder hinder, in de Nationale Cas, kan wor
den overgestort.

Art. 22.

De Leden van den Raad zullen, in handen van den Voorzitter van 
het Staats-Bewind, afleggen den navolgenden Eed, en Verklaring:

»Ik belove, en zweere, mijne Bedieninge, als Lid van den 
«Raad der Bezittingen van de Republiek in Asia, met al mijn 
«vermogen, achtervolgens de Instructie, voor dezen Raad vast- 
«gesteld, ofte wel vastteslellen, getrouw, en ijverig te zullen 
» waarnemen.

«Ik belove, en zweere, directelijk noch indirectelijk, eehig 
« aandeel te zullen hebben in de Leveranticn 
«ofte Aanbesteedingen, door denzelyen te geschieden.

den Raadaan

«lk belove, en zweere, dat ik voor mijne Rekening, het 
«zij afzonderlijk, het zij in gemeenschap met andere Persoon 
«ofte Persoonen, bij geene handelingen van Negotie, op, of 
«in de Oost-Indién belang ben hebbende, en dat bijaldien

I
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«zoodanig belang mij, bet zij door Huwelijk, bet zij bij TJiter- 
«ste Wille, of anderzins, mogte te beurt vallen, ik daarvan 
«dadelijk aan den Raad kennisse zal geven, en zulk belang, 
«met kennisse van den Raad, zoo spoedig mogelijk, alirnec- 
» ren, en wel binnen den tijd uiterlijk van drie jaren, voor 
»het geen mij aldus, bij Uiterste Wille, mogte zijn te beurt 
«gevallen, en van twaalf maanden, voor zoodanig belang, als 
«mij, op eene andere wijze, mogte zijn te beurt gevallen.

:

«Ik belove en zweere, dat ik, noch directelijk, noch van 
«ter zijde, deel hebbe in den eigendom van eenig Schip, het 
»zij op last van dezen Raad, het zij bij de Asiatische, en tlot 
«den Chineeschcn Thee-handel, geöctroijeerde Compagnie, in- 
« gehuurd zijnde of waarschijnlijk ingehuurd zullende worden, 
» en dat ik, bijaldien zoodanig Eigendom mij, het zij door Hu-

;
t

«welijk, het zij bij Uiterste Wille, of anderzins, mogte te 
«beurt vallen, ik daarvan dadelijk aan den Raad kennisse zal 

en zulks, met kennisse van gemelden Raad, zoo» geven
«spoedig mooglijk, en uiterlijk binnen den tijd van twaalf
« maanden, aliëneeren.

«Ik belove en zweere, dat ik mij exactelijk zal regulcercn 
«naar den inhoud van het Placaat, bij de Staten Generaal, 
«op den 10 December 1715, gearresteerd, tegen het geven 
«en nemen van verbodenc Giften, Gaven en Geschenken.

«Ik verklare en zweere, dat ik, directelijk noch indirecte- 
om voorsz. Bediening te verkrijgen, aan eenig Persoon,«lijk,

«liet zij in, het zij buiten het Bestuur, onder wat praetext of 
»naam hetzelve zoude kunnen geschieden, geene Giften of 
« Gaven heb gepresenteerd of beloofd, noch gegeven ofte be- 
»loven, nog geven zal.

Art. 23.

Het Staats-Bewind behoudt aan zich het vermogen, om, in deze In
structie, zoodanige ampliatic ofte verbetering te maken, als hetzelve 
zal oordeelen te belmoren. i

r!
r
I

i

j:
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LN S T R U G T IE voor den Gouverneur-Generaal: 
van Bataafsch Indi'ên,

Art. 1.a*

De Gouverneur-Generaal zal roeren den Tilul van Gouverneur-Gene- 
raal van Bataafsch Indien, en zijn Opperbevelhebber over de Land-en 

x Zee-magt van den Staat, beoosten de Kaap de Goede Hoop.,
Hij zal mede worden aangesteld tot Lieutenant-Generaal, in dienste 

van de Bataafsche Republiek..

Art: 2,

Al* Gouverneur-Generaal, zal hij dragen de afzonderlijke Uniforme* 
voor hem , bij/ dit Staats-Bewind, vastgesteld.

i:
Vi Art. &

’smaands, bovenZijn Tractement zal zijn 
eene convenabele Somme voor zijne uitrusting, bij aldien hij van hier 
wordt uitgezonden.

Art. 4.

De schikking omtrent de Bewooningc van Wel te Vreden, mitsga
ders omtrent het Landgoed. Buiten Zorg, zullen blijven voordduuren,. 
gelijk zij, op authoriteit van het vorig Bestuur over de Oostindische Be* 
zittingen, zijn vastgesteld geworden,.

I?V
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Art. 5»

In het Vaderland retönrneerende, na vijf jaren of langer, als Gou- 
vcmeur-Generaal, gediend te hebben, zal hij genieten een jaarlijksch 
Pensioen van agt duizend Guldens, en, bij zijn overlijden, zijne We
duwe een Pensioen van vijf duizend Guldens, levenslang geduurende.

Art. 6.

Hij vermag van Inlandsche Vorsten, mitsgaders van Inlandsche Groo- 
ten, niet staande onder de onmiddelijke Heerschappij van den Staat, 
aantcnemen zoodanige Giften, Gaven of Geschenken, als hem 
’s Lands gebruik zullen worden aangeboden, en wanneer hg oordeelen 
zal, dezelve niet gevoeglijk te kunnen weigeren; mits in die gevallen, 
dezelve .Geschenken, behoorlijk, volgens Lands gebruik recompensec- 
rende, en daar van, bij de eerste gelegenheid, kennisse gevende aan 
den Asiatischen Raad.

, naar

Art. 7.

De Gouverneur-Gcneraal zal vermogen aantestellen twee bijzondere 
Secretarissen, welke van ’s Lands wege zullen worden besoldigd.

Art. 8.

Hij zal mede vermogen aantestellen zijnen Adjudant-Generaal, mits
gaders de noodigc Adjudanten, zoo wel voor de Land- als Zee- magt, 
welke voor den dienst van den Lande zullen worden verëischt.

Art. 9.

De Gouverneur-Gcneraal zal, met de meeste spaarzaamheid, in dé 
nabijheid van Wel te Freden, ten kosten van den Lande, doen exstru- 
ceren het Gebouw, aldaar benoodigd voor de Vergadering der Hoge 
Regeering, voor zijne Secretarije, en die van de Hoge Regecring, ge
lijk mede lot inwooninge voor zijne 'bijzondere Secretarissen en Adju
danten.

Art 10. ï
De Gouverneur-Generaal zal, niet vermogen, om welke reden, of 

‘onder welk voorwendzel zulks ook zoude mogen zijn, aftewijken van

!
*: •
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?l geen vastgesteld is bij bet Charter, tot Vestiging van de Rcgcering 
en het Bestuur der Asiatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek, 
tot betere Administratie der Justitie in dezelve, en tot het drijven van 
den Handel op en in Oost-Indicn.

Art. 11.

Hij wordt speciaal, mits dezen, gelast, Yoor zoo veel Indiën aanbe
treft, alles uittevoeren, en daarleslellen, wat bij dit Generale Charter is 
bepaald geworden.

Dienvolgende zal hij ook uitoefienen alle zoodanige magt, en hebben 
zoodanige Rechten en Prarogaliven, als hem, bij dit Charter, zijn toe
gekend geworden.

Hij zal bepaaldelijk zorgen, dat het nieuwe CoIIegie der Hoge Regec- 
ring, zoo wel als de mindere Collegiën, volgens het Charter , in train 
te brengen, worden georganiseerd, en de noodige Ambtenaren en Be
dienden, zoo wel bij deze Collegicn, als bij die geene, welke blijven 
subsisteeren, aangesteld of wel gecontinueerd.

Hij zal al mede zorgen, dat de Leden, Ambtenaren en Bedienden 
van alle deze; zoo wel niéuwe als overgeblevene Collegiën, den Eed 
yan Trouwe, Purge, mitsgaders zoodanige bijzondere, als door den aart 
van hunne Ambtsbediening worden vercischt, komen afteleggen.

Art. 12.

Hij zal het Oppertoezicht houden, en zoo veel in zijn vermogen is, 
zorge dragen, dat de Godsdienst met nedrigheid en reverentie worde 
uitgeöeffend; dat de Wellen gehandhaafd, en zonder onderscheid van 
Persoon, geëerbiedigd, worden; dat de Justitie spoedig en zuiverlijk 
worde geadministreerd; dat de Militaire Magt, zoo wel te Land als ter 
Zee, in goeden slaat, onder de noodige tucht en wel geëxerceerd worde 
gehouden; dat de Finantiën met eerlijkheid en oplet/enheid worden 
bestuurd; en laatstelijk, dat de Publieke Gestichten, te gelijkertijd be
hoorlijk, en met eene gepaste spaarzaamheid, worden onderhouden.

Ten dien einde zal hij bijzonderlijk de volgende bevelen in acht ne- 
men en opvolgen.

'i!:
Pr
!;i
!

h
Art. 13.! I

H Hij zal, aan alle Gezindheden, de uitoeftening van haren Godsdienst 
doen toelaten, onder zoodanige bepalingen, tot wecringe van desorders, 

bij hem Gouverneur-Generaal in Rade, dienstig zullen worden gc-als
Öordceld.
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Art. 14. :•

Ten einde,, bij het Bestuur over den Inlander op Java, hetwelk 
voordaan van wegens den Staat, zal . worden uitgeöcffend , alle-plaats
hebbende misbruiken, zoo veel mogelijk, worden weggenomen, en 
ten einde dit Bestuur meer en meer te verbeteren, op 'eene wijze, 
waar-mede, aan de eene zijde, de Wetten, Zeden en Gebruiken van 
den- Inlander ongeschonden gelaten, en, aan dén anderen kant, des- 
zèlfs gelukstaat, volgens zijne begrippen, bevöorderd, mitsgaders het 
nut en de voordeelen van bet Eiland Java, voor den Staat, onder 
Gods zegen, verder kannen worden uilgebreid, zoo zal de Gouver- 
ncur-Gencraal in Rade hebben te zorgen, dat, in alle Districten van 
dit Eiland, staande onder de onmiddelijke Heerschappij van den Staat”,

ib*

'

j.• v5 r i: .... ■. «i.-l» tl

1°. De Inlander volkomen en duidelijk onderricht wordef ; van het 
1 geen in het meergemeld Charter bepaald is, omtrent hét ne

men of aannemen van Giften, Gaven en Geschenken, en zicli 
daarnaar, zoo omtrent zijne minderen, als meerderen, stipte
lijk gedrage. c........

2°. De Hcerendienslcn zoo veel worden beperkt, als ’s Lands Ze
den-en Gewoonten, met de plaatselijke omstandigheden, maar 
immer kunnen toclaten, mitsgaders in die evenredigheid ver
deeld, dat de last daarvan voor den Gem,eenen. Man zoo draag
lijk mogelijk zij.i 'UI

3°. Dat het verhuuren van Dessa’s of Districten, door de Regen
ten, met allen nadruk worde tegengegaan, en op de meest 

. gevoeglijkste. wijze geëffectueerd, dat de thans verhuurde Des
sa’s weder komen onder het Bestuur der Regenten, aan welke 
zij toebebooren.- .

ai .. ;.v

tijd tot tijd', Cadasters te4°. Dat worde voordgegaan met,
formecrcn van de bevolking, hoeveelheid, uitgestrektheid en* 
gesteldheid der Landerijen, onder elk Regentschap sorteerende, 
of aan Particulieren in eigendom toebehoorende, en naar aan
leiding van dit een en ander, (met overleg der Regenten, 

veel de Regentschappen aangaat) beraamd worden de

van

voor zoo
meest geschikte middelen, om het lot van den Gcmeenen In
lander te verbeteren en- te verzekeren; om de Inkomsten, 
welke de Regenten, naar ’s Lands wijze, of do bijzondere 
Eigenaren, genieten, onder vaste bepalingen te brengen; om

35
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alle onregelmatige en willekeurige Belastingen aftcschaften, 'en 
om, laatstelijk, den Landbouw, zoo veel doenlijk, aantemoe- 
digen en uittebreidcn, ten einde de daaruit voordspruitende 
rcvenuën van den Staat tevens te vermeerderen.

[
Zullende uit hoofde van de groote aangelegenheid dezer zaken, 

en de authoriteit en voorzichtigheid noodig, om zulks met het ge- 
wenschfc succes ten effecte te geleiden, de eerste grondslagen daar 
toe, door den Gouverneur-Gcneraal in Persoon, worden gelegd, ten 
ware bijzondere tijdsomstandigheden hem niet toelieten zich van Ba
tavia te verwijderen.

In dit geval zal hij vermogen daartoe te benoemen eene Com
missie, bestaande uit zoodanige Persoonen, als hij daartoe de ge
schiktste zal oordeelen, met een der Ordinairis Raden van Indiën 
aan H hoofd, ten dien einde, door hem Gouverneur-Gcneraal in 
Rade, van eene speciale Instructie te voorzien, en gehouden met 
den Gouvemeur-Generaal en Raden te correspondeerenden derzelver 
orders, in de uitvoering van alles, wat tot hare werkzaamheden be
trekking heeft, te gehoorzamen.

;
1

:•

Art. 15.

De Gouvemeur-Generaal in Rade zal zorgen, dat, op de overige 
Bezittingen en Etablissementen van den Staat in Asia, de inrichtin
gen, zoo veel mogelijk, worden gebragt op denzelfden voet, als bij 
het voorgaande Articul, omtrent het Eiland Java, is bepaald ge
worden.

i

Art. 10.I.: /•

;
. De Gouvemeur-Generaal in Rade zal ’er de hand aan houden,

i. dat, voor eerst, de Regenten op het Eiland Java voordgaan, met 
alle de Koffij, in hunne Landen ingczameld wordende, tegen be-
paalde Prijzen ,r aan den Staat te leveren.

Dat de Lcverantiën van Peper, op hetzelfde Eiland, mede, voor 
eerst, op den ouden, thans geiisitccrden, voet gehouden, en de 
Culture daarvan, bij dc onderscheidene Vorsten, worde geëncoura- 
geerd. En laatstelijk, dat de Koffij en Peper, op het Eiland Java, 
gelijk tot
welke aan niemand, dan aan den

nu toe geschied is, worden gehouden voor Producten, 
Sta|t, mogen worden geleverd.

;
1

I;
Art. 17.. rs

De Gouvemeur-Generaal in Rade zal opzettelijk, en met rijp otct-

i
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leg, onderzoeten de zwarigheden, welke de Persooneele Commissie 
tot de Oost-Indische Zaken hebben wederhouden, om te dorven aan
raden, ten einde de Koffij en Peper op het Eiland Java anders te 
houden, dan, gelijk tot nu toe geschied is, voor Producten, welke 
aan niemand, dan aan den Staat, mogen geleverd worden; welke 
zwarigheden bestaan in de vreeze , eensdeels; dat, door het nemen 
van tegenovergestelde maatregelen, de rust van het Eiland Java-zoude 
kunnen worden gestoord; anderdeels: dat, daar door, eene breede 
deure voor den smokkelhandel zoude worden geopend.

Hij zal alles, wat tot deze materie eenigzins betrekkelijk kan zijn, 
zorgvuldig overwegen, en vervolgens den Asiatischen Raad dienen 
de considcraliën en het advis van de Hoge Regéering,. ten dien op
zichte, met voordragte van de wijze, op welke die zwarigheden, by- 
aldien zij overkomelijk mogten worden geoordeeld, uit den weg zou
den dienen te worden geruimd.

|

'
van

;:

: j !I Art. 18.

He Gouvcmeur-Genreraaï in Rade zal zorgen, dat aan de Eigenaren 
van Suikermolens omtrent Batavia worde overgelaten, of zij, onder 
betaling van een billijk ajquivalent, met hun o vereen tekoinen, en 
met intrekking, voor het vervolg, van de voorschotten, welke zij, 
tot nu toe, van de Regeering hebben genoten, verkiezen, ontheven 
te worden van de verpligtingen, onder dewelke zij thans zich bevin
den, om de ccne helfte hunner Suikeren, tegen bepaalde Prijzen,, 
aan den Staat te leveren.

Bij dc bepaling van liet voormelde equivalent, zal de Gouverneur- 
Generaal in Rade moeten in het oog houden, eensdeels: ,de voor- 
declen, welke door den Staat zuiver worden genoten, op de hoer 
veelheid Suiker, aan haar, op het Eiland Java, thans als ver- 
pligttc Leverantie wordende opgebragt, in onderstelling, dat dezelve 
te Batavia, legen twee en een halve Stuiver het Pond worde ver- 
kogt; anderdeels: het aanmerkelijk voordeel, het welk aan de Sui- 
ker-Molenaars, omstreeks Batavia, zal worden foegehragt, wapneer 
de Suikermolens op 
melden, buiten werking komen te geraken.

Hij Gouvcrneur-Generaal in Rade zal de zaken daar henen belei- 
den, dat de aanleg of instandhouding van Suikermolens op’ Java’s 
Noord-Oost-kust niet worde gecncouragecrd, integendeel zoodanige 
maatregelen nemende, ten einde de aldaar reeds aangelegde Molens, 
binnen zoodanig bepaald getal jaren, als hij Gouverneur-Gencraai in 
Rade, volgens de Plaatselijke omstandigheden, zal oordeelen gevoeglijk

Java’s Noord-Oost-kust, m voege hier na te

;
)

:
?
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té zijn, buiten werking geraken5 uitgezonderd de'Molens te Japara cri 
Batang, op die Kust subsisteerendc, en naar de wijze der Américaan- 
sche Molens ingericht. 
r.iBe Eigenaren dezer laatste Molens, mitsgaders vari zoodanige, nieuwe 
Molens, als in de ommestreken van.Balavia, met-toestemming der Hoge 
Regeering,' zullen worden opgericht.,' zullen aan een, in voege , voor- 
schreve, evenredig equivalent worden onderworpen.

("■■•■O : • - : ■ - . ■■

m n :■ •

Art. 19.

De Gonvèrneur-Generaal in Rade zal zorgen, dat de .vcrpligtte Le- 
vcranliën van de Regenten, in Indigo en Catoene Garens, voor eerst, 
blijven voordduuren, des dat dezelve op den meest modicquen voet 
worden gereduceerd.

Hij;zal, door de Hoge Regeering, aan den Asiatiscben Raad, doen 
opgeven de meest geschikte middelen, om de gezegde vcrpligtte Leve- 
rantiën, in Indigo en in Catoene Garens, langzamerhand te doen op
houden, en des noods daartoe nemen provisïoneele schikkingen, be
staanbaar met het welzijn van het Eiland Java, pn onder beding van 
een behoorlijk acquivalent der voordeelen, daar door actueel, van 
wegens den Staat, wordende genoten.

: \7 '.i.:.':

v> ,r\..

' Hij zal de Contingenten, in Rijst, opgebragt wordende, med 
eerst, doen blijven op den aetuëelen voet • den Asiatiscben Raad, door 
de Hoge Regeering, latende dienen van consideraliën en advis, om
trent het geene verderwegens deze Contingenten, ten meeslcn nutte 
van den Staat, cn tot welzijn van ’t Eiland Java zoude belmoren te 
worden verricht.

•in

:

5

;
Art. 20.

e voor
i
!
•i

;
i

I
Art. 21.m

.- Hij zal de Lcvcrantiën der Contingenten in Houtwerken, geschie
dende in het District Cheribon, en door de Javascbe Regenten, laten 
op den tegenwoordigen voet. Doch zal de Uitvoer van Javasche Hout
werken , elders, worden verboden, onder het nemen van de noodige 
maatregelen,' ten einde de Particuliere Ingezetenen van het Eiland 
Java, op de meest’gevoeglijkste wijze, overeenkomstig met dc Natio
nale belangen, van dc Houtwaaren, welke zij behoeven, worden voorzien.

i
!

i
i

I• 1 ' Art. 22.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal zorgen, dat zoodanige Leve-
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rantiën van Contingenten, als bij de vorige''Arlïculcn niet staan uiig 
drukt', en' tegenwoordig ’ ten voordeele van den - Staat plaats hebben, 
•blijven bestaan, doch den Asiatischen Raad dienen van consideratiën 
en advis, omtrent de middelen, om deze Contingenten langzamerhand 
te' doen • ophouden tegen zoodanige ajipirvalenten., waar door de Staat 
geen nadeel zoude komen te lijden.

e* :

:
:

Art. 23.

Hij Gouverneur-Generaal in Rade wordt ten ernstigsten gelast, alle 
zoodanige bepalingen, betrekkelijk het vertier van Amlioen, in de be
zittingen van den Slaat, vast te stellen, als de Plaatselijke omstandig
heden zullen toelaten,' ten einde dit vertier verminderd worde, en, is 
het mogelijk, geheel kome optehouden.

Hij zal den Asiatischen Raad ten spoedigsten dienen van bericht, op
zichtelijk het geene,' ter voldoening aan deze bevelen, zal zijn bewerk
stelligd.

Art. 24..

Hij Gouverncur-Generaal in Rade zal de Directie over den Amlioen- 
handel, op het Eiland Java, doen ontbinden, en dezelfs werkzaamhe
den overbrengen op den Raad der Finantiën en Domeinen, en bijaldien 
het, tegen onze hoop en verlangen, ondoenlijk mogte worde bevonden, 
het gebruik daarvan op de Bezittingen van den Staat te doen ophouden, 
zal hij Gouverncur-Generaal in Rade den Asiatischen Raad dienen van 
consideratiën en advis, omtrent de schikkingen daaromtrent, ten moes
ten nutte van den Staat, voor het vervolg, te nemen.

Art. 25. )
Hij Gouverneur-Generaal in Rade zal, bij voorraad, den Handel op 

Japan doen voordzetten, op den tegenwoordigen voet, en wijders den 
Asiatischen Raad, zoo spoedig doenlijk, dienen van consideratiën en 
advis, omtrent de schikkingen, ten dien opzichte, voor het vervolg, 
ten mecsten nutte van den Staat te nemen, in het bijzonder, omtrent 
de mogelijkheid, om dezen Handel, door Particulieren, onder bcscher- 
minge van de Hoge Regeering, tc laten drijven.

Art. 26.

Rij Gouverneur-Generaal in Rade zal de Proeve doen nemen van 
Pablieke Verkooping, te Batavia, van Specerijen, tot vervullingeene
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der Behoeften voor de Commercie in Indién, zoodanig echter, dat 
deze Specerijen niet zullen vermogen te worden afgestaan beneden de 
laatsthekende Prijzen in Europa, ofte zoodanige andere Prijzen, als, door 
den Asiatischen Raad, bepaaldelijk x mogte zijn geordonneerd.

Zoo lange deze Publieke . Verkoopingen niet zullen kunnen worden 
tot stand gebragt, zullen de gezegde Specerijen te Batavia worden af
geleverd, doch wederom niet beneden de laatstbekende Prijzen in Eu
ropa, ofte zoodanige andere, als door den Asiatischen Raad, bepaalde
lijk, mogte zijn geordonneerd.

Art 27.

Hij zal inzonderheid ter harte nemen het lot der Lijfeigenen en Sla
ven; derzelver mishandelingen rigoureuselijk tegengaan; zorgen, dat 
de Wetten, tot verbetering van hunnen toestand, reeds gemaakt, ofte 
nog te maken, stiptelijk worden naargekomen; en laatstelijk bet Staats- 
Bewind dienen van consideratien en advis, of, en in hoe verre, het 
uitvoerlijk, en, met het belang van de Bezittingen van den Staat in 
Indién, overeenkomstig zoude zijn, om den Aanvoer van nieuwe Slaven 
te prohibeeren, ol immers de zaken daar henen te dirigeeren, dat die 
Aanvoer, over eenigen tijd, kan worden geprohibeerd en nodeloos ge
maakt. *

Hij zal zorgen, dat het tegenwoordig, in zoramigc Districten, plaats 
hebbende gebruik van Inlanders, als Verpandingen, aan zich, voor ecu 
aantal jaren, te verbinden, op eene geschikte wijze worde vernietigd.;

Art. 28.
1

De Gouverneur-Generaal in Rade zal, zoo spoedig mogelijk, for- 
meeren de Lijst van de Classificatie der Ambtenaren, bij bet Charter 
voor Indiën bepaald, benevens de Lijst der Tractcmenten, voor de
zelve rast te stellen.if

Bij het opmaken van deze Lijsten, zal bij in ’t oog houden, dat, 
aan de eene zijde, worden geweerd zoodanige misbruiken, waar door, 
tot nu toe, het onbehoorlijk vergaderen 
mogelijk is geweest; des dal ook, 
naren, ter plaatze,

van buitenspoorige fortuinen, 
aan de andere zijde, de Ambtc- 

waar zij moeten resideeren, volgens hun Rang cn 
Character, op eenen ordentelijken voel beslaan, en die gcenen, welke 
lange jaren in Asia gediend, en zonder overdaad geleefd hebben, een. 
redelijk fortuin mogen kunnen vergaderen.

Hij zal beide deze Lijsten,, ter approbatie, aan den Asiatischen 
Raad mede zoo spoedig doenlijk, inzenden, doch inmiddels vermogen

'Ij!
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$
dezelve, het zij geheel, het zij gedeeltelijk, in train te brengen, 

■voor zoo verre de dienst van den Lande zulks zal komen te vorderen. < \

Art. 29.
j 1

i'lDe Gouverneur-Generaal in Rade*zal zijne bijzondere oplettenheid 
vestigen op alle zoodanige Middelen, waar door de Gezondheid van de 
Stad en Rhede van Batavia zonde kunnen worden verbeterd.

Hij zal alles aanwenden, waar door de oorzaken der tegenwoordige 
Ongezondheid meer en meer nagespeurd, en vervolgens weggenomen, 
ofte derzclver verderlïelijke gevolgen verminderd mogen worden, bij
zonderlijk :

Eensdeels, den omloop van Water in de Gragten der Stad, en 
van het Kasteel, trachten te verbeteren, en, ten dien einde, de on- 
noodige afleidingen van Water, uit het zoogenaamde Molenvliet, ten 
particulieren gerieve, immediatelijk doen ophouden, ofte althans zoo
danig veranderen, dat, daar door, de snelheid van den Waterloop, 
door de Gragten van Batavia, niet .kan verminderd ofte benadeeld 
worden.

Anderdeels, de inrichtingen van Policie, tot weeringe van schade
lijke Dampen, ofte verbetering van de Lucht, reeds gemaakt, of nog 
temaken, gestrengelijk handhaven, en, dooreen ieder, zonder oog
luiking, ode onderscheid van Persoonen, doen naarkomen.

Hij zal, tot hevoordcring dezer oogmerken, gebruik maken van de 
consideratiën, omtrent den Water-staat van Batavia en deszelfs Om
melanden, met betrekking tot d^rzelver ongezonde Luchtsgesteldheid, 
door den Eersten Commissaris Inspecteur van ’sLands Water-werken,' 
C. Bruninirs, geschreven, mitsgaders van de Memorie van wijlen 
den Ingenieur en Directeur der Fortificatiën, Rijmer, betreklijk tot 
hetzelfde onderwerp.

■ 'i

£
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Art. 30.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal zich laten géven Copijen van 
4e Tituls der concessicn van Landerijen, te voren in de zoogenaamde 
Ommelanden van Batavia, ofte wel elders uitgegeven. H

llij zal onderzoeken, ofte van wegens de Eigenaren, aan de voor
waarden, onder welke deze concessicn hebben plaats gebad, behoorlijk 
i# voldaan geworden; de verzuimen, welke hieromtrent mogten geëxis
teerd hebben, ofte nog exisleeren, doen herstellen, en zorgen, dat 
deze voorwaarden, voor het vervolg, worden naargekomen. 

aldien hg Gouverneur-Generaal in Rade mogte oordeelcn,-«enige H!
i
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yan die Landerijen, ten onrechte, in bezit te worden gehouden, zal 
bij, daar .van, dadelijk tennis geven aan den Asiatischcn Raad, - eö 
deszelfs bevelen verzoeken; inmiddels echter de Bezitters in dit bezit
latende blijven.

Hij zal bepaaldelijk vigileeren, dat het geen, ten opzichte van de 
«■ hitgegevene- Landerijen, welke binnen de tien jaren, na dat zulks, 

bij Publicatie, op het Eiland Java, zal zijn bekend gemaakt, niet 
onder behoorlijke Culture mogten zijn gebragt, volgens het 57 Articul 

het. Charter is vastgesteld,': zonder oogluiking- worde teü uitvoer 
gelegd, en den Asialischen Raad, door de Hoge Regcering, laten 
dienen van consideraliën en advis, op welke wijze, ten meesten nutte 

den Lande, zoude kunnen worden beschikt over zoodanige Lan-

yan

van
derijen, welke, volgens deze inrichtingen, zullen mogen gehouden 
worden voor geabandonneerd..

Hij zal de Verpondingen, welke, volgens het zelfde 57 Articul van 
liet Charter, voordaan van deze Landerijen zullen behooren te worden
opgebragt,. op eenen gematigden voet doen inrichten, en de wijze van 
invordering zoo min bezwarende, als mogclijk, doen zijn. *

Art. 31.

Hij Gouverneur-Generaal in Rade zal zorge dragen, dat de veran
deringen, in het Justitie-wezen, bij het Charter voor Bataafsch Indiën 
bepaald, zoo wel met betrekking tot Civilc, als tot zuivere Militaire 
Delicten, zoo spoedig mogelijk, worden ingevoerd op het Eiland Java, 
cn op de overige Bezittingen en Etablissementen van den Staat paar- 
gevolgd, voor zoo veel aldaar dc omstandigheden zulks komen te ge
dogen. . , • . • ,

Hij zal bepaaldelijk, na ingenomen advis van bet Hoge Gerechtshof, 
de noodige Instructie voor Schepenen van Batavia vaststellen, en ter 
uitvoering doen brengen, dezelve vervolgens Ier approbatie aan den 
Asialischen Raad overzendende,

1:

,

IIn Art. 32.n
; , Hij zal, ten spoedigsten, mede, achtervolgens het geen bij dit 

Charter is vastgestcld,
Residentie-plaats van

i eenc geschikte situatie doen uitkiezen voor dc, 
het Hoge Gerechtshof, en zorgen, dat aldaar dc 

noodige Wooningen worden geëxstrueerd, en alles in gereedheid ge-* 
bragt, ten einde het Gerechtshof dezelve kan betrekken,

?i
'iII
ii Art. 33. t

Zoo rasch zulks geschied, en een voldoend getal Leden op Batavia
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j;’'. •;ral zijn aangekomen, zal hij den tegenwoordigen Hogen Raad van 
Justitie honorabel licentiëeren, en het nieuwe Hoge Gerechtshof van 
Bataafsch Indiën doen installeeren.

Hij zal, aan dit Gerechtshof, den Rang toekennen, onmiddelijk 
achter de Vergadering der Hoge Regeering in Bataafsch Indiën.

ï

!

Art. 34.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal zorge dragen, dat behouden 
blijven de Landraden, tegenwoordig op Samarang en Cheribon aan
wezig, en vonnissende, in Crimineele Delicten, over de Javanen, 
volgens hunne Wetten en Gebruiken. •— Hij zal die Landraden niet 
langer doen praesideeren door den Gouverneur te Samarang, en door 
den Resident te Cheribon, maar de instructie van het Proces doen 
geschieden ten overstaan van eenen Europeschen Commissaris, daar 
toe aantestellen.

Het zal de pligt van dezen Commissaris zijn toetezien, dat de zaken, 
bij deze Landraden, in goede, en dienstige orde, volgens de Zeden 
en Gebruiken Yan den Inlander, worden behandeld ; en, «bijaldien 
hij mogte vermeenen, dat deze goede en dienstige orde niet behoorlijk 
wierde geobserveerd, ofte ook eenige misbruiken bij deze Landraden 
waren plaats hebbende, daar van Rapport doen aan de gezegde Gou
verneur ofte Resident, ten einde, ‘ daar tegen, op eene behoorlijke 
wijze, voorzieninge te doen; — de Notulen van deze Rechtbanken 
zullen, door eenen Europeschen Secretaris, de Taal en Zeden der 
Javanen kundig, worden gehouden.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal verder zorge dragen, dat deze 
Landraden op nieuw worden aangesteld, en dezelve doen bestaan, niet, 
gelijk tegenwoordig, uit Regenten, doch uit andere bekwame en aan
zienlijke Javanen, aan dezelve eenen behoorlijken Titel en Rang, met 
een zeker jaarlijksch Tractement, toevoegende, en geregelde Zittingcnïa- 
tende houden; ten ware echter hij Gouverneur-Generaal in Rade, daar 
tegen, gegronde zwarigheden mogte hebben, als wanneer hij, daar van, 
aan den Asiatischen Raad, onverwijld kennisse zal geven, met voor-, 
dragte van zoodanige middelen, waar door de Criminele Regtspleging, 
onder de Javanen, zoo veel mogclijkj zoude kunnen worden verbeterd, 
en van allen verkeerden Politicquen invloed vrij gehouden.

;;
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Art 35.
!

'!!Ue Gouverneur-Generaal in Rade zal zorgen, dat, bij bet plegen 
van Misdaden, door den Inlander op de Noord--Oost-kust van Java, hIj 136

;
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de préparatoire informatiën genomen worden door de onderhorige Re
sidenten , met de Regenten, zich ter plaatse, ofte digte bij onthou
dende , ten welken einde gemelden Resident en Regenten, op bepaal
de tijden, geregelde Zittingen zullen hebben.

Zoodanige Resident en Regenten zullen tevens, bij deze Zittingen, 
de plano, afdoen de kleine Misdaden, door den Inlander bedreven , 
en alleen eene Straffe van correctioneele policie verëisschende, en wel 
volgens zoodanige bepalingen , als, bij hem Gouverneur-Generaal in 
Rade, ten oïrbaar van den Lande, dienstig zullen geoordeeld worden.

Bij zwaardere Misdrijven, door den Inlander aldaar gepleegd, zullen , 
de Proces- stukken, met den Delinquant, na dat hij, en de Getuigen 
gehoord, en, des noods , tegen, of onder elkanderen, geconfronteerd 
zullen zijn, aan den Landraad te Samarang worden opgezonden, ten 
einde aldaar Vonnis over hem te worden geslagen. *

De Residènten zullen gelast worden, van de verrichtingen van die 
Vergaderingen, een behoorlijk Verbaal te doen houden, en het zelve, 
maandelijks, aan den Gouverneur van Java’é Noord-Oost-kust over- 
zenden, ten einde geëxamineerd, en daaromtrent, de zaken zulks ver- 
ëisschende., de noodige voorzieningen genomen te worden.

Art. 36.V.y.

Hij Gouvernenr-Generaal in Rade zal, hoe eerer zoo beter, zoodanige 
middelen, des noods, met het oprichten van nieuwe Rechtbanken, vast 
stellen; als liet meeste dienstig zullen worden geoordeeld, orame de 
Administratie der Justitie, zoo wel als de uitöeffening der Policie, in 
de Ommelanden van Batavia, zoo veel mogelijk, te verbeteren.

.

. Art. 37.
;

-1 •• • i" . : ::: , ■

Bij het begaan van zuivere Militaire Delicten, zoowel te Lande als 
te Water, te Batavia en onder deszeifs Jurididie, ofte wel, bij Appèl, 
'uit-de overige Gouvernementen, en Commandementen van den Staat in 
Indiën, zal hij Gouvernenr- Generaal telkens den noodigea Militairen 
Krijgsraad benoemen, bestaande nit zeven Officieren en twee Rechtsge
leerden, aan welke Iaatsten een Behoorlijk Dag-geld,. voor den tijd. dezer 
Zittingen,-zal worden toégelegd.

De Gouverneur - Generaal in Rade zal te Batavia aanstellen

••
T:

>!■

1

I i ar/j r.j
eenen

Auditeur Militair, moetende zijn .Meester in beide de Rechten, en niet 
jonger dan vijfentwintig jaren. —

Aan dezen Auditeur Militair zal worden toegelegd een Tractemcnt 
met verlof, om in Civile en andere -Crimineele zaken tevan

.]
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mogen adviseeren. Hij zal belast zijn met het waarnemen van het 
Hecht der Hoge Overigheid bij de voorgemelde Krijgsraden, mitsga
ders met het inwinnen van préparatoire informatiën wegens begane 
zuivere Militaire Delicten in Batavia, en onder deszeifs Jurisdictie; van 
het nemen dezer informatien kennis gevende aan den Gouverneur-Ge- 
neraal.

Hij Gouverneur-Generaal in Kade zal, na ingenome advis van het 
Hoge Gerechtshof, in Indien, de noodige schikkingen, onder appro
batie van den Asiatischen Raad, beramen, ten einde de zuivere Mi
litaire Delicten, in de onderhorige Bezittingen of Etablisementen, be
hoorlijk te recht worden gesteld, altijd in liet oog houdende, dat aan 
de Misdadigers eene voldoende Defensie worde vergund, en, des noods, 
de omstandigheden zulks verëisschende, toegeweezen.
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Art. 38.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal eene Commissie van vier ofte 
vijf kundige Persoonen benoemen, ten einde de Piaatselijke Wetten 
van Indiën, bekend onder den naam van Nieuwe Statuten van Bata
via, fe revideeren, en de alteratiën, welke zoo wel, door de schik
kingen , bij ons genomen, als, door de tegenwoordige omstandighe
den, volgens hun oordeel, worden ycrcischt, aan de HogeRegcering 
voortedragen.

Hij Gouverneur-Generaal in Rade zal, op deze voordragten , na in- 
genomene consideraticn en advis van het Hoge Gerechtshof, zoodanig 
di8poneeren, als hij, in conformiteit van het dikwijls gemelde Char
ter, mitsgaders van onze verdere bevelen, cn die van. den Asiatischen 
Raad zal oordeelen te behooren; hij zal de genoraene Besluiten in 
train brengen, en dezelve, ten spoedigslen, aan de approbatie van 
den Asiatischen Raad voordragen.

!

-
Art. 39.

3:
Hij zal zich, omtrent de Militaire Zaken, zoo wel te Water als te 

lande, gedragen volgens de Secretc Instructie, op heden voor hem 
tastgcstcld.

-

!fArt 40.
I

Hij Gouverneur - Generaal in Rade zal, zoo spoedig doenlijk, vast
stellen, en aan den Asiatischen Raad, ter approbatie, overzenden de • !

*
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:

:f1 . Instructie voor den nieuwen Raad der Finanticn en Domeinen, inge
volge liet Chater voor Indien, op Batavia opterichlen, gelijk mede voor 
de Ministers en Bedienden van dezen Raad.

Rij zal daarbij als Algemeene Grondbeginzelen in liet oog houden :
Dat het oogmerk is, aan dezen Raad, onder de Iloge Regeering van 

Indiën, waar van hij, ten alle tijde, gehouden zal zijn de Orders en 
Inslructié'n stiptelijk opfevolgen, toetebetrouwen het Algemeen Bestuur 
over de Finanticn, Domeinen, Magazijnen, en Goederen van den Staat 
in Indiën, met alles wat daar toe direct of indirect is behoorenden — 
aan denzelven de noodige magt tot het houden van dit Bestuur te ver- 
leenen;—door denzelven de Culture van alle de Voordbrengselen van 
liet Land in Indiën te doen gadeslaan, en daar aan alle mogelijke ver
beteringen, zoo wel middelijk als onmiddelijk, te doen toebrengen; — 
door denzelven aan Gouverneur-Generaal in Rade alle zes Maanden te 
doen inleveren een summier Rapport van den toestand der voorschre- 
vene Finanticn, Domeinen en Magazijnen, met Voorstel van alle zulke 
maatregelen, als, door hun, lot weering van misbruiken, ofte verbe
tering der Inkomsten dienstig worden geoordeeld.

Ook aan Gouverneur-Generaal in Rade te doen suppediteeren de 
Concepten van zoodanige Brieven, als, door gemelde Gouvcrncur-Gene- 
raal in Rade, wegens de Finanticn, Domeinen, Magazijnen, en Goede
ren van den Staat in Indiën, aan den Asiatisclien Raad dienen ge
schreven te worden; — alle betalingen te Batavia plaats hebbende, te 
doen geschieden op Ordonnantiën, door drie van de Leden dezer Raad 
geteekend, onder maandelijkschc toezending, aan den Gouverneur- 
Generaal in Rade, van de Lijsten der zoodanige Ordonnantiën, als bij 
den Rade geslagen, en bij deszelfs Generalen Ontvanger oltc wel Cas- 

> sier zijn betaald geworden; — aan denzelven optedragen bet toezicht 
over alle de comptabele Ambtenaren, lot de Finanticn, Domeinen, of 
Magazijnen specteerende; — en laatstelijk, door Leden uitdien Raad 
te doen praisideercn zoodanige mindere Collegiën, als hij Gouverneur- 
Generaal in Rade dienstig zal oordeelen, en met name die van Wees- 
meesleren en Heemraden der Stad Batavia.

Ü
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' Bij de Instrucliën, voor den Generalen Ontvanger en Cassier van 
dezen Raad, zal gezorgd worden, dat zij aansprakelijk blijven 
alle mogelijk deficit, welke in de Casscn, ter hunner verantwoording 
staande, mogten worden bevonden , gelijk mede, dat zij niet in functie 
kunnen treden, zonder alvorens, ten genoegen van den Gouverneur-

— de voor- .

! voor
!
i

1 Generaal in Rade, behoorlijke borgtocht te hebben gesteld; 
zorgen, waarmede reeds tegenwoordig alle mesuses, met het gebruik 
der Penningen, op Batavia bezwaarlijk worden gemaakt, zullen blij
ven geobserveerd.

#!
■
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Art. 41.

Hij zal, zoo dra hij Gouverneur-Generaal in Rade zal oordeelen zulks 
bekwaamlijk le kunnen geschieden , dezen nieuwen Raad installeeren, 
bij provisie op de Instructie, door hem Gouverneur-Generaal in Rade 
vastgesteld. Ilij zal, aan dezen Raad, doen toekomen den Rang , on- 
middelijk achter het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indien.

Art. 42.

Ilij zal mede, zoo dra hij zal oordeelen zulks bekwaamlijk te kun
nen geschieden, doen installeeren het Collegic van de nieuwe Reken
kamer van Bataafsch Indiënvolgens het Charter, voor lndiën opte- 
richten, bij provisie op zoodanige Instructie, als hij Gouverncur-Ge- 
neraal in Rade voor dit Collegie, met deszelfs Ministers en Bedienden, 
zal vaststellen, welke Instructie wederom aan den Asialischen Raad, 
ter approbatie, zal worden overgezonden.

Bij deze Instructie zal voornamelijk in het oog worden gehouden, 
eensdeels: dat, zonder de Controle, en Signalure van dit Collegie, geene 
betaling van Gelden, noch afleveringen van Goederen, te Batavia mo
gen gedaan, ofte in de Rekening der Comptabelen geleden worden; 
anderdeels: dat hetzelve, met het onderzoek der Rekeningen en Boe
ken van alle de Comptabelen, over geheel Bataafsch Indiën, zal dienen 
te zijn belast, omine de bevondene erreuren te doen redresseeren; en 
bij liet ontdekken van misbruiken ofte practijken, voor den Lande na- 
deelig, daar van , aan den Gouverneur-Generaal in Rade, mitsgaders 
aan den Raad der Finanliën en Domeinen, kennisse te geven.

Art. 43.

Hij zal het Collegie van Boutvestcrije, volgens het Charter van In
diën , op Java’s Noord-Oost-Kust opterichten, doen installeeren , en in 
werking komen.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal dit Collegie, bij provisie, doen' 
werkzaam zijn volgens de Instructie, voor hetzelve, onder approbatie 
van den Asiatischen Raad, vast te stellenj — aan hetzelve, bij die 
Instructie, onder toezicht van den Raad der Finantiën, en Domeinen, 
demaudeeren het Bestuur over de Nationale Ilouthosschcn, — en ver
der, door dit Collegie, doen onderzoeken en revideeren alle Wetten 
en Reglementen, omtrent deze Bosschcn subsisteerende, en de verbe-

aan den Raadtcringen, volgens hun oordeel, daar aan toe te brengen 
der Finantiën, en Domeinen opgeyen, ten.éiude, door denzelven, aan
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den Gouverneur-Generaal in Rade, met hunne consideratien en ad vis. 
Je worden ter 'kennisse gebragt, en , daaromtrent, bij denzclven , 
der approbatie van den Asiatischcn Raad, te worden gedisponeerd.

Art. 44.

on-

De Gouvemenr-Generaal in Rade zal eene Commissie benoemen van 
zoodanige Ambtenaren van probiteit en bekwaamheid, als hij,daartoe, 
de meest geschikte zal oordeelen, ten einde'de Hoge Regeeringe te die- 

van bericht en consideratien, op welke secure en gevoeglijke wij
ze, voldaan kan worden aan het 42 Articul van het Charter, betreffen
de de geringe Contributie, door de Ambtenaren optebrengen, ten 
einde te verstrekken tot een Fonds voor behoeftige Weduwen en Wec- 
zen van

nen

Ambtenaren, zoo lange zij in Indiên verblijven.
Re Gouverneur-Generaal in Rade zal, na het inkomen van het ge

zegde bericht en consideratien, de noodige Besluiten, ten dien opzichte, 
nemen, en in train doen brengen; dezelve, ter goedkeuring, aan den 
Asiatischcn Raad onderwerpende. •

Art. 45.ir
Hij zal, wegens de werkzaamheden, aan hem Gouverneur-Generaal 

alleen gedemandeerd , eene onafgebrokene correspondentie onderhouden 
met den Asiatischcn Raad, en zorge dragen, dat dezelve niet minder 
door het Collegie der Hoge Regeeringe in Indien, wegens de zaken, 
aan deszclfs beleid, hij bet Charter voor Indiën onderworpen, met 
gemelden Asialischen Raad worde onderhouden.

'
::

1.

Art. 46.i

Van zoodanige voorvallen, waar mede de belangen van Buitenland- 
sche Mogenheden kunnen zijn gemengd, zal hij directelijk aan het 
Staats-Bewind , met bijvoeging van zijne consideratien, kennisse geven.

Hij zal mede jaarlijks aan het Staats-Bewind toen toekomen een sum
mier verslag van den toestand der zaken in Indiën, met betrekking 
tot alle de onderwerpen van Regeering, liet zij aan zijne afzonderlijke 
zorge, het zij aan die van Gouverneur-Generaal in Rade toebetrouwd.

In beide de gevallen, zal bij Copie van zijne brieven aan het Staats- 
Bewind , bij Secrete Missive, aan den Asialischen Raad, doen tocko- 
men.

Él'rl i

Art. 47.

Be Gouverneur-Generaal, hier vat* daan vertrekkende, zal ter Ver-

■
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gadcring, en in handen van den President van het Slaats-Bewind, af
leggen den navolgenden Eed : ,

» Dat zweere ik, te zullen zijn , en mij te zullen gedragen 
» als Gouverneur-Generaal van Bataafsch Indien, mitsgaders Op- 
» perbevelhebber over de Land- en Zcemagt van den Staat, 
)> beoosten de Kaap de Goede Hoop.

» Dat ik , in de uitöelFening van de voorschrevene qualitei- 
» ten , zonder aanzien van Persoonen , het welzijn van het Va- 
»derland, en van deszeifs Asiatische Bezittingen, met den bloeij 
» en welvaart van beider Ingezetenen, met al mijn vermogen, 
' zal voorstaan en behartigen.

» Dat ik, met de uitzondering, bij deze Instructie bepaald, 
» geene Giften, Gaven of Geschenken hoegenaamd, en onder 
» geenen titul, voor mij en de mijnen, directelijk of indirectelijk, 
» zal nemen of aannemen.

j) Dat ik, aan geene beloften of toezeggingen, zoo min, als 
» aan eenige bedreigingen, van wie die ook zouden mogen ge- 
» daan worden, gehoor zal geven.

» Dat ik, dircctelijk of indirectelijk, om voorschrevene Ambts- 
» bediening tc verkrijgen, aan eenige Persoonen, het zij in, het 
» zij buiten het Bestuur, onder welk pretext of naam zulks zoude 
» kunnen geschieden, geene Giften, of Gaven hebbe gepresen- 
» leerd, ol beloofd, noch gegeven, of beloven, noch geven zal.

» Dat ik mij laatstelijk, in alle deelen, naar den inhoud van 
» het Charter tot Vestiging van de Regeering en het Bestuur der 
» Asiatische Bezittingen van 
n betere Administratie van de Justitie in dezelve, — tot liet 
» drijven van
» gens deze mijne Instructie, ofte die geene, welke mij Yervol- 
» gens zal gegeven worden, zal gedragen, en voords alles doen, 
» liet geen een goed en getrouw Gouverneur-Generaal, en Op- 
> perbevelhebber, schuldig is en behoort te doen.

Zich,in Indiën, ten tijde van 
Gouverneur-Generaal dezen Eed afleggen in de Vergadering der -Hoge

de Balaafsche Republiek, — tot

den Handel op en in Oost-Indiën, mitsgaders vol-

zijne aanstelling, bevindende, zal de
!
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i

1 Regeering van Indiën, en in handen van den oudsten Ordinairis Raad, 
aldaar tegenwoordig.'i

;;
48.

V:
Het Staats -Bewind behoudt aan zich het vermogen, om, in deze In

structie, zoodanige amplialie of verbeteringen te maken, als hetzelve 
zal oordeelen te behooren.
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INSTRUCTIE voor het Hoge Gerechtshof 
Bataaf'sch Indiën.

van

Art. 1.

Hetzelve zal bestaan uit tien Leden, den Prtesident daar onder be
grepen, welken door het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek zullen 
worden verkozen, en aangesteld, uit Nominaliën van drie Persoonen, 
geformeerd door het Nationaal Gerechtshof; tot het Prtesidie, zijn, in 
cas van vacature, alleen nominabel de Leden van het Hoge Gerechtshof 
van Bataafsch Indiën. k

Art. 2.

De Praesidcnt en verdere Leden zullen moeten zijn geboren binnen 
de Bataafsche Republiek, ofte van Europesche Ouders, op eene harer 
Bezittingen, mits in dit geval zich, ten minsten vijf achtereenvolgende 
jaren, op eene of meerdere ’s Lands Universiteiten, in de Rechts kunde 
hebbende gcöeflend j voords Meesters in de Rechten, en bereikt hebben, 
de President den ouderdom van dertig jaren, en de verdere Leden den 
ouderdom van vijf-en-twintig jaren respeclive; en zal voor het eerst 
de orde van Zitting der verdere Leden zich regelen naar derzclver ou- * 
derdom, en vervolgens naar den tijd hunner aanstelling.

Art. 3,

Zij zullen geene andere Ambten of Bedieningen mogen bekleeden, 
nochte eenige Negotie drijven, ofte daar in deel hebben, noch ook 
Pachters zijn of Medestanders, pf wel Borgen of Contra-Borgen derzel-

37
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ven, direct of indirect; en zullen ook tot geenerleije andere Bcdienih- 
of Commissiên in Indien, boe ook genaamd, kunnen worden be-gen

noemd of aangesteld, uitgezonderd alleen tot de Bedieningen van Pre
sident en Procureur-Generaal, mitsgaders gehouden zijn, alvorens in 
functie te treeden, in banden van den Gouverneur-Generaal in Rade 
afteleggen den Eed, achter deze Instructie uitgedrukt.

Art. 4.

De President, of eenig Lid, deszelfs dimissie nemende binnen den 
tijd van tien japen, na dat hij in functie zal zijn getreeden, is verpligt, 
de terugreize naar de Bataafgche Republiek aantenemen, binnen drie 
maanden, na dat hij zijne dimissie zal hebben genomen, en verliest 
alle aanspraak op Pensioen, of andere gunsten, welken anderzints aan 
een repatriëerende President of Lid zouden mogen competeeren.

Art. 5.

pe Leden van het Iloge Geregtshof, zich in derzelver Officie vergrij
pende, zijn deswegens alleen actionabel voor het Nationaal Gerechtshof; 
wegens andere Misdaden moeten zij, ter eerster instantie, te recht staan 
voor het Hoge Geregtshofin Indiën; zij kunnen door geene Politicque 
dispositiên van eenige Geconstitueerde Magt in Indiën, anders dan op 
voordragt van het Kof, in liet geval, hij het G7*1* Articul dezer In
structie vermeld, in hunne Functiën geschorst, nochtc van hunne Be
dieningen ontzet worden, maar alleenlijk door het Slaals-Bewind der 
Bataafsche Republiek, wegens imperitie, wanneer dezelve, uit het ad- 
vis yan het Hoge Nationale Gerechtshof, zal zijn gebleken.

I
■
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Aft. 0.

Het Roge Gerechtshof houdt deszelfs Residentie op het Eiland Groot 
Java, tussphen Gheriboa en ïaga], op zoodanige Plaats, ah, daartoe 
nader zal worden Rcsteind, en in gereedheid gehragt.

Art, 7J

Hetzelve oeffent de Policie, binnen de Plaats van deszclft Residen
tie; en heeft ook daartoe de beschikking over het Militair Guarnisoen, 
aldaar, in der tijd, liggende, doch tot geene andere einden.

!
ïi

!i:

Art. 8.

De Ladpia of Ministers van het Hoge Gerechtshof mogen zich niet

!
i1
i.
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verwijderen van de Plaats hunner Residentie* verder dart de Residentie 
Tagal in het Oosten, en de Residentief Cheribort, in het "Westen, 
nochte zich begeven in de Regentschappen, bezuiden het te bepalen 
District hunner Residentie-plaats gelegen, zonder speciale voorkennisse 
en schriftelijke toestemming van den Gouverneur-Generaal, mitsgaders 
verkregen verlof van den President, voor zoo veel de andere Leden 
aangaat.

Art. 9.

Geene zaken zullen, bij het Gerechtshof, in het Crimineele, kunnen 
beslist worden met minder dan zeven, nochte in het Civile, met min- ^ 
der dan vijf Stemmen.

Art. 10.

Wanneer, door Sterfgevallen, het nemen van dimissie, ofte andere 
oorzaken, het getal der Leden mogt verminderd zijn op zeven, zal de 
Gouverneur-Generaal in Rade, elke verdere vacature, welke vervolgens 
zoude mogen ontstaan, suppleeren, ad interim, uit Nominaticn van 
drie Persoonen, welke door het Hoge Gerechtshof zullen worden gefor
meerd, en, bij beslotene Missive, aan den Gouverneur-Generaal in 
Rade loegezonden, ten fme van Electie; en zullen de alzoo geassu- 
meerde Leden fungeeren, tot dat de vacatures, welke zij, ad interim, 
vervullen, finaallijk zullen zijn vervuld door het Staats-Bewind, en de 
nieuw aangestclde Raden derzelver functicn zullen hebben aanvaard.

Art. 11.

den President» ofte ook wanneer dezelve, doorBij overlijden van 
ziekte of andere wettige redenen, verhinderd wordt, dcszelfs functiën 
fcaarfcenemen, zal zulks geschieden door het volgend Lid in Rang, tot 
dat dezelve redenen van verhindering zullen zijn gecesseerd, ofte, in 
cas van vacature, door het Staats-Bewind, een nieuw President zal 
xiju aangesteld, en dezelve in functie getreeden.

Art. 12.

De Vergadering van den Raad zal gewoonlijk gehouden wórden allé 
dagen, uitgenomen Zaturdag en Zondag, des morgens van half agt tol 

, edoch, wanneer aan den President eenïge zaken voorko
men, welke spoed verëisschen, zal hij buitengewoone Vergadering be
tien uuren
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leggen; —alle de Leden zullen vcrpligt zijn, de Vergadering bijtewoo- 
ten ware, door ziekte, of andere wettige redenen, daar in ver-nen,

hinderd, of door den Praesident daar van verschoond.

Art. 13.

De President zal hebben het beleid en bestuur over de orde, 
in de zaken, de eene na de andere, zullen worden verhandeld. Hij zal 
eenigen tijd, vóór het aangaan der gewoone Vergadering, in de Raad
kamer zijn, ten einde te kunnen naargaan, welke zaken in overweging 
moeten worden genomen, en deswegens, met den Griffier, of met de 
Leden, over hunne Commissorialen, te kunnen spreken.

waar

Art. 14.

De Praesident zal daar in, zoo veel mogelijk, in acht nemen, dat de 
'zaken, welke bijzonderen spoed verëisschen, vóór alle andere, worden . 
afgedaan, bijzonder de Crimincelc vóór de Civile, en dat voords, aan 
een ieder, prompt en onvertogen Recht wedervare.

Art. 15. .

1 Alle beslotene Brieven, van wat aart of natuur, aan het Gerechtshof 
toegezonden, zullen door den Praesident worden geopend, en in de eerste 
Vergadering aan den Raad medegedeeld, of aan de Commissarissen, 
met de zaak, waartoe dezelve betrekkelijk zijn, belast, ter hand gesteld.

:
t Art. 16.
.1

De Requesten, op welken in den Raad moet worden gedisponeerd, 
zullen door de Parthijen, of van hunnenwegen, moeten worden inge- - 
lev rd bij den Prassident, of wel in de Griffie, om, ten spoedigsten,

. aan denzelvèn te worden bezorgd; de Leden van den Raad zullen zich 
nimmer, met het aannemen of overbrengen daar van, mogen bemoeijen.

-
* \

Art. 17.

Do Pra;sident of andere Leden van het Gerechtshof, Griffier, of Ad- * 
junct-Griffier, zullen nimmer aan de Parthijen, hun verder, dan in den 
zesden graad van Bloedverwantschap, tegenwoordige of voormalige Affi
niteit, bestaande, en die eenige Processen of andere zaken bij het Hof heb
ben, of in welker zaken, door het Hof, zoude moeten worden geadviseerd, 
noch'e ook aan den Procureur-Generaal, deswegens, eenigen raad mo-

1
‘i
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gen geven, het zij dat dezelve Leden, over zoodanige zaak, mede 
den ddibereeren, of niet.

zou-

Art. 18.

Zij zullen, op eigen gezag, nimmer mogen openbaren, het geen be
hoort geheim te blijven, bijzonder ook niet de gevoelens van zich zel- 
ven, of van hunne Medc-Ieden, het zij vóór, of na den afloop der zaak.

Art. 19.

De Praesident, of andere Leden, Griffier of Adjunct -Griffier, zul
len, door zich zei ven, of door hunne Huisvrouwen of Kinderen, geene 
Giften, Gaven of Geschenken mogen aannemen of genieten, van eenige 
Collegiën of eenige Persoonen, hun verder, dan den voorzeiden zesden 
graad bestaande, welke zij weten en vermoeden, cenig' Proces of an
dere zaak voor het Hof te hebben, of te zullen krijgen, of in welker 
zaken, door het Hof, zal moeten worden geadviseerd, of die zij weten, 
dat, geduurende den tijd hunner functie, eenig Proces of andere zaken 
bij het Hof gehad hebben, of in welker zaken, ^luurende dien tijd, 
is geadviseerd, hoe klein dezelve Giften, Gaven of Geschenken ook 
zouden mogen zijn, zelfs niet van Spijze of Drank,— en voor zoo verre 
zij mogten vernemen, zulks bij hunne Huisvrouwen of Kinderen gedaan 
te zijn, ofte indien zij ook zeïven, onwetende of onbedacht, eenige 
Giften, Gaven of Geschenken van alzulke Collegiën of Persoonen, mog
ten hebben ontvangen, of dezelve hun waren, toegezonden, zullen zij, 
bij de ontdekking daar van, dadelijk aan het Hof kennis geven, en de 
waarde van voorsz. Giften, Gaven of Geschenken, moeten uitkeeren, 
zoodanig als het Hof zal goedvinden.

Art. 20.

De Praesident en verdere Leden, mitsgaders de Griflier en Adjunct- 
Griflier, gelijk ook de Procureür-Gcneraal, zullen gehouden zijn, bij 
de eerste Zitting in elk jaar, in den Raad uitdrukkelijk te 

veel zij welen, zich hebben gedragen, npar het 
deze Instructie, tegen het nemen van Giften, Gaven 

of Geschenken. —En indien hun' ceirig twijflelachtig geval mogt zijn 
vóórgekomen', zullen zij vcrpligt zijn daarvan kennis te geven aan het 

de8zclfs goedvinden te/vernemen, en zullen zij, in allen ge
valle, op nieuw beloven, zich naar de Instructie, op dit Stuk altijd 
stiptelijk te.zullen gedragen.

gewoone
verklaren, dat zij, zoo 
Voorschrift Yan

Hof, om
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i
Art. 21.

Tot dc deliberatiên over eenige zaken van Justitie of Gratie, zullen 
niet mogen toegelaten worden de Leden,

o. Welke, hetzij voor zich zelven, of in eenige qualiteit, alleen of 
niet andere Parthijèn zijn, of belang hebben in de zaak, waar 
orér wordt gehandeld.

!•}
:

b. Welke, aan een of meei* der Parthijèn, buiten den Procureur- 
Generaal, Ambtshalven procedeerende, bestaan in den zesden of 
naderen graad van Maagschap, tegenwoordige of voormalige Affi
niteit.

!
:!

i c. Die Voogden of Curatenrert zijn geweest over een of méér det 
Parthijèn, of een Stuk Vast Goed van hun in Iluur hebben.

d. Die geenen> welke zelve onwetende, óf ook welker Huisvrouwen 
of Kinderén mogten hebbèn ontvangen eenige Gaven, Giften of 
Geschenken ^gn een óf meer der Parthijèn, op een tijd, dat dè 
zaak, waar over gehandeld wordt, reeds bij het Gerechtshof was 
gebfagt, öf vcrmoedelijk stond gebragt te worden.!

!

é. Dié, tegen èen of meer dier Parthijèn, een Proces vóór hét Hóf, 
. óf vóór eenigeü. anderen Rechter, a&nhangig hebben.

Art. 22;

i; Het Hof zal, op dc stipte naarkoming van den inbond van het Voor
gaande Articuï, acht geven, en zullen do Prsesident of andere Leden, 
welke zich in édn der daar bij Vermelde gevallen bevinden, gehouden 
zijn daar van kennis te geven.

i

Art. 23.n "Wannéér hét twijffelachtig is, óf het voor handen zijnde gevat, al 
óf niet, ‘ónder dé hier voren nitgedrukte gehoort, zal zulks, bij het 
Hof, in afwezigheid van dén gcenen, wien het aangaat, worden beslist, 
èh dëzelvè zal gehouden zijn, zich daar naar te gedragen.

‘Ark 24.

Wanneer de President of eenig ander Lid zich bevindt, tot een of
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moer der Parlhijen, in eenige betrekking, hier voren niet uitgedrukt, 
doch om welke hij echter zoude verlangen, van dc behandeling van 
deszelfs zaken te wezen ontslagen, als uit hoofde van bijzondere vriend
schap, vijandschap, groote gemeenschappelijke belangen, aanmerkelijke 
betoonde ©f genotene weldaden, van, met, of aan de Parthijen, of 
deszelfs Ouders, Huisvrouw, Kinderen, of Broeders en Zusters, of om 
andere diergelijke redenen, zal zoodanig Lid daar van kennis gevea 
aan den Raad, en zal, in zijne afwezigheid, over het gewigt dier re* 
denen worden geraadpleegd en beslist.

Art. 25.

Het Hof zal, hier omtrent, in bet oog houden, dat, aan den cenen 
kant, de Vergadering, zoo veel mogelijk, worde voltallig gehouden, ca 
ook niemand, zonder gewigligc redenen, zich yan de behandeling -y-ftR 
cpne of andere zaak ontlrekke, cn dat, aan den anderen kaftt.» aU$ 
schijn van niet genoegzame onzijdigheid geweerd worde,

En zal, wanneer door dusdanige excusatie mogt komen te gebeuren, 
dat gcene zeven Leden konden gevonden worden, om, in het Crimi- 
neele, ofte geene vijf Leden, om in het Civile, Vonnis te vellen, het 
Hof daarvan, hij besloten Missive, kennis geven aan den Gouverneur- 
Gencraal in Rade, en daarbij opgeven drie Persoonen, om, daar uit, 
door den Gouverneur-Generaal in Rade, een of meer aan het Hof te 
worden toegevoegd, om dusdanige zaak te kunnen afdoen.

Art. 26.

De President of eenig ander Lid, uit hoofde van eenige betrekking, 
het zij op, of zonder zijn verzoek, van de behandeling eener zaak ont
slagen zijnde, zal ook de raadpleging der andere Leden, daar over, 
niet mogen bijwoonen, maar zich, geduurende dezelve, uit dc Raad
kamer begeven.

Art. 27.

Alle Rcquesten, aan den Raad ingelevcrd, alle Voorstellen der Le
den Procureur-Generaal, en, in het alge*den, alle Voordragten van 

njcen, allo inkomende Stukken, wanneer daar pp geen# onmiddelijke 
afdoening of dispositie wordt verëisclit, zullen, tot een voorloopig on
derzoek, worden gesteld in handen van één of meer Commissarissen.

Art. 28.

Tot de Rolle cn Request-kamcr, gelijk ook tot het hooren yan Far-
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lliijen, liet doen van Inspectiën, en diergelijke zaken, zullen altijd 
worden benoemd tioce Commissarissen, één uit de vier oudste Leden, 
in Rang, buiten den Pncsident, en één uit de vijf jongstcn, die daar
toe zullen vaceeren op zoodanige tijden, dat liet werk van den Raad, 
daar door, niet worde verhinderd, en zal de benoeming geschieden 
door den Prassident, welke daarbij zal moeten in oog houden, dat deze 
Commissiën onder de Leden, zoo veel mogelijk, gelijkelijk verdeeld 
worden, doch het hooren en confronteeren van Beschuldigden, wegens 
Capitale Delicten, en van de Getuigen, zal moeten geschieden voor 
den vollen Raad.

Art. 29.t

"Wanneer eenmaal Commissarissen, in eene of andere zaak, zijn 
werkzaam geweest, zal verder alles aan hun worden opgedragen, het 
geen daarna in die zelfde zaak voorvalt, of daartoe eene merkelijke en 
blijkbare betrekking heeft.

Art. 30.

Wanneer in eenige zaak, Advisen, Rapporten, Berichten, Missives, 
of andere uitgebreide Stukken, op naam van den Raad, moeten wor
den opgemaakt, zullen de in die zaak benoemde Commissarissen ver- 
pligt zijn, die Stukken te stellen, en ter goedkeuring in den Raad 
te brengen.

|:

Art. 31.

In alle Civile Processen, geheel of ten deele , in faiten beslaande 
en in alle ordinaire Crimineele Processen, zonder onderscheid, zaJ, 
alvorens daar in ten delinjliven te vonnissen, door den Prassident be
noemd worden een Rapporteur, waar in de Prasident zal in het oog 
houden de onderscheidene bekwaamheden der Leden, naar den aart en 
het gewigt der zaken.

j!

;

Art. 32.

; Men zal zorgvuldig geheim houden, wie tot Rapporteur is gesteld , 
zoo wel vóór de Sententie, als daarna, en zulks ten geenen tijde, 
op eigen gezag, mogen openbaren.

Art. 33.

J)e Rapporteur zal zijn uiterste best doen, het Proces naarstig-om

; :
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Ilijk te doorzien, en volkomen te verstaan, makende daarvan een be
hoorlijk Recueil of Uittreksel, bijzonder ia groote zaken, ten einde 
klaar te kunnen aantoonen, al liet geen zoude mogen dienstig zijn tot 
verstand van liet Proces, en het geen daar in voorkomt.

Art. 34.

Niemand mag Commissaris of Rapporteur zijn in zoodanige zaken , 
/waarin zijn Vader, Zoon, Schoon-vader, Sclioon-zoon, Broeder of Zwa
ger, is dienende of gediend heeft, als Practizijn, of Notaris.

Art. 35.

In de zaken, welke in den Raad worden verhandeld, zullen alle de 
Stukken, van wederzijden overgegeven, door den Griffier of één der 
Leden, geen Commissaris of Rapporteur in de zaak zijnde, moeten 
worden gelezen, ten ware eenparig mogt worden begrepen, dat de 
woordelijke lezing van het een of ander, zonder nadeel, kon worden 
achtergelaten.

• •
Art. 36.

Geen der Leden zal van de Parthijen, of iemand anders, mogen 
ontvangen ecnige Bewijsstukken, Memoriën , of iets diergelijks , bui
ten het geen aan het Hof, den Prasident, of Commissarissen zal zijn 
overgegeven.

Art. 37.

In alle zaken, zal de Prajsident doen hoofdelijke omvrage, eerst aan
den Rapporteur of de Commissarissen, en daar na aan de verdere Le* 
den, liet oudste tot het jongste, brengende zijn eigen advis hetvan 
laatste uit. ï ■ f

"„o i:,/n
Art. 38.

Een iegelijk zal ?ijne gevoelens met redenen bekleeden, doch met
de verschillende gevoelens zijner Medc-alle bescheidenheid spreken van 

leden.

Art. 39. //

Niemand zal zijne Mede-Ledeti ,' onder het adviseeren, inspreken,
38
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\
of daar in hinderlijk zijn, niettemin ,. wanneer epn Lid, adviseerpnde, 
zich klaarblijkelijk vergist omtrent een of ander fait, of toont niet te 
vatten den staat van bet geschil, zal de. Praesident of een ander Lid, 
na bekomen permissie van den President, hem voor éénmaal, en met. 
korte woorden, zulks doen opmerken.

Art. 40.

* •
.Niemand vermag , afwezig zijnde , zijn gevoelen door een ander te 

doen voordragen, »f .schriftelijk inzenden , ten ware hij Commissaris 
of Rapporteur ware in de zaak , en als zoodanig , door ziekte of an
dere wettige redenen, belet wierdt, de raadplegingen bijtewoonen; in 
dat geval zal zijn Rapport of Advis wel gelezen, maar nogthans in het 
optellen der, .stemmen,-of het opmaken der Conclusie niet mogen wor
den medegerekend, uitgezonderd alleen, wanneer, buiten den Rap- » 
porleur, geen genoegzaam getal Leden prsesent ware, om Vonnis te 
kunnen vellen, an welk geval het Advis van den afwezig zijnde Rap
porteur mede in computatie zal kunnen wprden gebragt.

!

„ Art, 41.

De Praesident zal de Conclusie opmaken, bij eenparigheid, volstrek
te meerderheid,'pf naar het.geen de aart der zake, en de voorschrif
ten van het Recht , zuijen komen te vcrëjsschen*

::
. kV %

Art, 42.

In alle zaken, zoo Civile al$ Crbnineele, waar in eenig definitif 
Vonnis zal zijn geveld, zullen de Prajsident en andere Leden, welke 
het Vonnis hebben helpen vpllcn, gehouden zijn, hunne Adviaen in 
Geschrifte te 6tellen, en behoorlijk met redenen te hekleeden, mits
gaders dezelve, uiterlijk, in de eerst volgende gewoone Zitting, nadat 
het Vonnis zal zijn geveld, inteleveren, waar na dezelve, door don 
Griftier gelezen zijnde, in een secreet Register zullen worden ingCr 
schreven, en daar mede gehandeld, zoo als hier na wordt gemeld.

»
■ni

1

d
Van de Rolle en Requestkamer. u

■

Art 43.
i , !

De Rolle zal worden gehouden in het openbaar, terstond na het 
scheiden van de» Raad, c» zujle» aldaar:, ten pversfaan yam ,Gpm-
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missariSsön, woeden gehouden alle Notulen en Dingtalen , behóóren- 
de tot liet voldingen en in staat van wijzen Brengen der Processen , 
mitsgaders géproóuntiëerd alle Sententiën, bij het Hof- gewézen.

Art. 44.

\ De Commissarissen van de Rolle zullen alle weeken worden be
noemd, om te fungeeren van den éenen Maandag tot den anderen.

Art. 45.

Zij zullen beslissen alle verschillen, tusschen de Parthijen, over 
het honden, der Dingtalen, het kiezen van Domicilie, geven van Vi
sie* of Copijën, stellen van Cautie, cn diergelijke, zonder dab hunne 
uitspraken aan herziening, bij den Piaadj zullen onderworpen zijn', 
doch ingevalle zij Onderling in gevoelen mogten verschillen, of in 
de beslissing merkelijke zwarigheid vinden, .zullen zij het verschil 
in den Raad brengen ter decisie.

*
Art. 46.

De Commissarissen van de Rolle zullen tevens zijn Commissarissen 
van de Requestkamer, en daartoe vaeecrcn, wanneer 3er geenc Ding
talen ter Rolle te houden zijn, of na dat dezelve is afgcloopen.

&.
Art. 47,

Zij zullen disponecren op alle Requeslen, strekkende ter bekoming 
van Provisiën van Justitie, gewoone Dagvaarding ter Rolle ten- ge
volge hebbende, ten ware. zij onderling in gevoelen mogten verschil
len , of in de beslissing merkelijke zwarigheid vinden, wanneer zij 
dezelve zullen brengen in den Raad, ter dispositie, r v

Art. 48.

Commissarissen van doIemand, zicli bij eenige dispositie van 
Rolle üörd'celcndö te* zijn bezwaard, vermag daar van , binnen* drie

dferr flové, • dóch zal iu zulkdagen,Jte komen in Re-auditie aan 
geval geen rel if worden verleend van de fatalia appellationis.

t
• i-Art, 49.• t

. m . rr*--.-
Commissarissen ingelevcrd wordende, zulien;De Requeslen, aan
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niettemin aan het Hof moeten geadresseerd zijn, en zullen ook alle 
Uitspraken en Decisicn, l>ij Commissarissen' van de Holle en Request- 
kamer gedaan, mitsgaders alle Appoinctementen en Dispositiën, bij 
dezelve gegeven, worden ingericht op naam van het Hof, en in het 
slot alleenlijk melding gemaakt,, dat zulks is gedaan bij dezelve 
Commissarissen.

Van de niagt en bevoegdheid van het Hof in Civilc en 
Crimineele Zaken.

■.)

Art. 50.

Het Hof zal oordeelen, bij wegé van hoger beroep, van alle Ge
wijsden in • Civile en Crimineele zaken, waar in, ordinario modo 
is geprocedeerd, welke ter eerster instantie gediend hebben voor 
Schepenen van Batavia, en alle andere Plaatselijke Europischc Collc- 
giën van Justitie op de Bezittingen van den Staat, in Asia.

i
Art. 51.

H
Het zal het toevoorzicht hebben en houden op het administreeren 

eener goede en prompte Justitie bij alle de voormelde Collcgiën van 
Justitie, en ten einde het' Hof daar toe des te beter werde in staat 
gesteld, zullen de Advocaten-Adviseurs, bij de voormelde Collegiën 
fungeerende, gehouden zijn , alle zes maanden 
zenden een beknopt Journaal van het geen zij, Amblshalven, zullen 
hebben verricht, met bijvoeging van alle de schriftelijke Advisen, door 

, hun gegeven; mitsgaders de Secretarissen van gemelde Collegiën van 
Justitie, of die als zoodanig zullen fungeeren, om insgelijks, alle zes 
maanden, aan het Hof te doen toekomen de schriftelijke Advisen der 
Leden, met welker Stemmen, in eene of andere zaken, tegen het 
gevoelen van den Advocaat-Adviseur, zal zijn gevonnist.

ij
het Hof in te,1 aan

;:

•i
lII Art. 52.

I Het Hof, de voorsz. Journalen en Advisen ontvangende, stelt de
zelve in handen van twee van deszelfs Leden, ten fine van exami- 
natic, en, om het Hof te berichten, of daar bij ook ietwes voor
komt, het welk de speciale aninSadvcrsie 
ren, welk Bericht, door Commissarissen, moet worden ingediend' 
uiterlijk zes weeken, na dat de stukken in hunne handen zijn ge
steld.

het Hof zoude vordc-van

:
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Art.. 53.

Het Hof, na voorafgaand onderzoek der voormelde Commissarissen, 
bevindende, dat, in een of ander geval, bij de voormelde Col]egiën 
van Justitie, niet naar behooren is geprocedeerd, gelast den Procu
reur-Generaal, bet Recht van de Hoge Overigheid waar te nemen 
tegen de geenen, welke zich, ter kwader trouw, aan overtreeding van 
hunnen pligt, als Rechters, mogten hebben schuldig gemaakt, ofte 
doet, andcrzins, aan den Gouverneur-Generaal in Rade, eene voor- 
dragt tot voorzieninge, naar mate de zaak zulks zal verëisschen.

Art. 54.

Geene vonnissen van voormelde Collegiën van Justitie, dat van 
Schepenen te Batavia alleen uitgezonderd, waar bij eenig Europees 
zal zijn gecondemneerd om gestraft te worden aan Lijf of Leven, 
zullen kunnen worden geëxecuteerd, anders dan binnen de Residen
tie , en op last van het Hoge Gerechtshof, ten welken einde, in alle 
zoodanige gevallen, alle de Stukken van den Processe, onder eeneii 
Inventaris behoorlijk geëvangeliseerd, met den Persoon van den De
linquant, bij eerste secure gelegenheid, aan het zelve moeten wor
den overgezonden.

Art. 55.

Het ïïof, bij examinatie, bevindende, dat, daarin, volgens de Wet
ten is geprocedeerd, doet de Sententie ter executie leggen, doch oor- 
deelende, dat het Proces laboreert aan wezenlijke gebreken, stelt het- . 
zelve buiten effect, en de stukken in handen van den Procureur-Ge- 
neraal, ten einde, tegen den Delinquant, op nieuw te procederen, of, 
deswegen, aan Het Hof zoodanige voordragt te doen, als hij zal oor- 
deelcn te behooren.

Art. 56.

Doch zullen alle Sententiën,, in Crimineele Procedures, wegens Mis
daden onder de Jurisdictie van Schepenen van Batavia gepleegd, en 
waar van de Cognitie, ter eerster instantie, aan Seclipenen voorn, toe
komt, zonder onderscheid, door Schepenen voorn., worden gedaan 
cxccuteeren, zelfs wanneer het Vonnis van Schepenen, door het Hof, 
in Appèl mogt zijn te niet gedaan, en de Delinquant tot eene andere 
straffe veroordeeld, doch in dien gevalle op speciaal aanschrijven van 
het Hof.
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Art. 57.

Criminecle Vonnissen tegen Delinquanten, van geene Europesche af
komst zijnde, gewcezcn, worden ter executie gelegd door den Plaatse- 
lijken Rechter, en zoo nabij de Plaats, daar het Delict begaan is, als 
gevoeglijk zal kunnen geschieden, doch ingevalle van alteratie van het 
Vonnis ter eerster instantie, niet anders, dan op speciaal aanschrijven 
van het Hof.

1 ' ;
Art. 58. .

Schepenen van Batavia, en de verdere Plaatselijke Europesche Col- 
legiën van Justitie op de Bezittingen van den Staat in Asia, vermogen, 
in Extraordinaire Crimineele Procedures tegen Delinquanten , van geene 
Europesche afkomst zijnde, geen Doodvonnis te doen exeeufeeren, 
waartob, tegen het Schriftelijk geadviseerde door den Advocaat-Advi
seur, mogte zijn geconcludeerd, alvorens hetzelve Yozmis, doorbet 
Hoge. Gerechtshof, zal zijn geëxamineerd, en zullen de voormelde 
Collegiën van Justitie, in zoodanig geval, den Delinquant, met de 
Procesrstukken, en de Schriftclijke Adviscn van alle de Leden, mitsga
ders van den Advocaat-Adviseur, ten spoedigsten overzenden aan, het 
Hoge Gerechtshof, het welk, bevindende, dat daar. in wel en naar 
behooren is gesententiëerd, de Sententie zal confinnceren, en, bene
vens den Delinquant en de Proces-stukken, terugzenden, om, naden 
inhoude, te worden geëxecuteerd, doch oordcelendc, dat 5cr geen 
genoegzaam fundament is lot liet infligeereft van de straffe des Doöds, 
zal liet HöF de Sententie buiten effect Stellen, en den Delinquant 
tot zóódanige mindere straffe Verwijzen, als hetzelve, in goede JuS- 

. iitie j zal óoirdeelcn té behooren.

■j

n
I

Art. 59.

1 De Gouverneur - Generaal kan, in het Civile, voor geene andere 
■Rechtbank in Indiën worden gecoüveniëerd, dan door het lloge Ge
rechtshof; de Raden van Indiën zijn, in het Civile, ter ,eerster in
stantie, aansprakelijk voor Schepenen van Batavia, als.hunnen dagc- 
lijksclien Rechter.

"i

;l!
!:!- ;

F

• Art. 60.
. i f T'V'fWJ l

De Gouverneur-Generaal vermag,, ingeenerlei geval,, in, Indiën'ge- 
rechtelyk worden aangesproken, ofte eenige ProCediires, van ivat aart 
ook, tegen hem geëntameerd, ter zake Misdaad, in of hüitcit cles-Yan

: j
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zelfs Officie gepleegd, doch zal de President van het Hoge Gerechts- 
Hof, mitsgaders de Procureur-Generaal geautoriseerd en gelast zijn, om, 

hun mogt kennelijk wcjjjien, dat de Gouverneur-Gene
raal zich aan Misdaad van Hoog Verraad, ofte eenige Misdaad bui
ten deszelfs Officie, hadt schuldig gemaakt, en zij zullen vermeenen 
de zaak van dien aart te zijn, dat, daar op, van wegen de Hoge 
Overigheid zoude hehooren te worden 'geïnquireerd, daar van onver
wijld, gezamenlijk, ofte, hij discrepeerende opinien, elk afzonderlijk*, 
kennisse te geven aan het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek,- 
ten einde daaromtrent zoodanig te worden gedisponeerd, als hetzel
ve zal oordeelen te behooren, zullende de Gouverneur-Generaal, ter* 
zake van zoodanige Misdaden, ingevalle het Staats-Bewind oordeelt 
daar toe termen te zijn, en van alle andere, welke door hem, ge- 
duurende zijne Amhts-bediening, mogten zijn begaan, en daar na 
worden ontdekt, moeten te recht staan voor het Hoge Nationaal Ge
rechtshof der Bataafsche Republiek. >

:I

1wanneer aan

; ’V. •07f'. r;
Art. 61 r

' I J
Re Raden van Indien zijn, zelfs na het eindigen yan hunne Be

dieningen in Indien, wegen? Misdaad, alleen aansprakelijk voor het
Hoge Gerechtshof, en vermogen nimmer te worden genomen in yerzekiO:,! 
ring, anders dan door middel van Militair Arrest, volgen? hevel van494/
Gouverneur-Generaal, ïUV.'

fi!

V'inbim,Art. 62.
m . . •! of!

Doch, ingeyalle eenig Raa,d van Indien zich, pnder de Jurisdictie 
van Schepenen te Batavia, mogt hebben schuldig gcmaoht.aan eenige» 
Criminccle Misdaad, en zulks ware van zoodanige publiciteit,; dat bet, 
kwam het ter kennisse van den Hoofd-schout en Schepenen te Batavia,

dien aart, dat Schepenen voornoerad, opmitsgaders het geval was van 
voordragt van den Hoofd-schout, mogten oordeelen ;er de Justitie aan 
gelegen te liggen,' dat zoodanig Raad van Indiën onverwijld wierdt 

‘genomen in verzekering, en dat daaromtrent waspericulum in mora 
zal de Hoofd-schout, voomoemd, gehouden zijn zulks te brengen ter 

den Gouverneur-Generaal, daarbij overleggende het adviskennisse van
van Schepenen, daar toe spectëerende, met verzoek, dat de Gouvcr- 
neur-Generaal den Delinquant doe. nemen in goede beharing, ep zulks 
hij provisie, en lot dat door het Rogc Gerechtshof, pp voQ,rdragt.yaa: 
den Procureur-Generaal, nader of anders zal zijn gedisponeerd, 
melken einde door den Hoofd-schout onverwijld, aan den .ftpcipW

■

;
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Generaal, Tan de zaak kennisse gegeven, en alle verdere Procedures, 
denzelven zullen moeten worden overgelaten, omdienaangaande, aan 

te worden voordgezet voor het Hoge Gerechtshof.

Art. 63.

De Gouverneur-Generaal, invoegen voorsz. door den Hoofd-schout 
der Stad en Ommelanden van Batavia verzogt zijnde, om eenig Raad 

Indién te doen nemen in goede bewaring, zal hetzelve verzoek 
vermogen toetestaan, of te houden in ad vis, zoo als hij zulks zal oor- 
deelen te behooren.

van

Art. 64.

Wanneer het Hoge Gerechtshof aan den Procureur-Generaal, het 
zij in het voorsz. geval, ofte op eene directe aanklagte van hem Procu
reur-Generaal, zal hebben verleend eenig Decreet van Apprehensic 
tegen een Raad van Indiën, ter zake van een Crimineel Delict, door 
denzelven begaan, zal de Procureur-Generaal gehouden zijn, zich, bij 
beslotene Missive', te adresseeren aan den Gouverneur-Generaal, en, 
het bekomen Decreet van Apprehensie, daarbij overleggende, verzoe
ken, dat zoodanig Raad van Indiën moge worden genomen in goede 
verzekering, en overgevoerd naar de Residentie-plaats, en ter dispositie 
van het gemelde Gerechtshof, en zal de Gouverneur-Generaal zoodanig 
verzoek niet vermogen te weigeren, maar gehouden zijn onmiddelijk 
zoodanigen Raad van Indiën, op de meest gevoeglijke wijze, te doen 
nemen in Militair Arrest, en alzoo naar de Residentie-plaats van het 
Hoge Geregtshof te doen transporteeren, ora aldaar aan den Procureur- 
Generaal te worden overgeleverd, ter dispositie van het voornoemde Ge
rechtshof. ' • '

1 Art. 65.
ft

■ • M) ’l‘i '1 • .• i- . .1 ‘> "/ 'V'

Het Hof neemt, in gevallen, anderzints niet tot deszelfs Jurisdictie 
.gehoorende, ter eerste instantie , bij preventie, kennis van de Misdaad, 
van Hoog Verraad; * .

i
i

•;}:
:! siy. i-.i

Art. 66.- v •
Het Hof neemt, ter eerster instantie, kennis van alle Misdaden, door 

Gouverneurs, Commandeurs, Gezaghebbers, ofte anderen, wélken op de 
Bezittingen en Etablissementen van den Staat in Asia, eenig Hoofdbevel 

• voeren, mitsgaders dóór Militaire Hoofd-Officieren, van den Rang van
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I:Major en daar boven, gedurende hunne gemelde Bedieningen bedreven 
doch zal, zoo lange zij in functie zijn, geen Decreet van.Apprehensie, 
ofte van Dagvaarding in Persoon, tegen de zoodanigen mogen doen ter 
executie leggen ofte exploieteeren, alvorens de zaak te hebben gebragt 
ter kennisse van den Gouverneur-Generaal in Rade, welke alsdan de 
meest geschikte maatregelen zal nemen, ten einde, zonder nadeel voor 
den dienst van den Staat, de voorsz. Procedures kunnen worden voord
gezet, en hel recht van de Hoge Overigheid behoorlijk vervolgd tegen 
den Aangeklaagden, daar van kennis gevende aan het Gerechtshof.

Art. 67.

Wanneer eenig Lid van het Hof zich aan eenig Misdrijf, in Officio, 
mogt hebben schuldig gemaakt, zal het Hof, daarvan kennis bekomen
de, en, na ingenomen advis van den Procureur-Generaal, oordeelende 
de zaak te zijn van dien aart, dat, daar op, van wegens de Hoge Ove
righeid zoude behooren te worden geïnquireerd, den Procureur-Gene
raal gelasten, daaromtrent, de noödige Bewijzen intewinnen, en dezelve 
doen brengen in forma probanti, waar na het Hof dezelve Bewijzen 
en zoodanige verdere Bescheiden, als tot zoodanige zaak betrekking 
zouden mogen hebben, bij de eerste gelegenheden, onder behoorlijken 
Inventaris, in duplo, met eene conducloire Missive, zal zenden aan het 
Nationaal Gerechtshof, ten einde daaromtrent zoodanig verder te wor
den gedisponeerd, als het wclgemeld Gerechtshof, in goede Justitie, 
zal vermcenen te belmoren; en wanneer het Hof in zoodanig geval 
mogt oordeelen, dat oenig Lid, in voorsz. termen verseerende, uit hoofde 
van de op hetzelve liggende blaam van beschuldiging, in deszelfs func- 
tien, voor eerst, niét zoude belmoren te continuëeren, zal het Hof zulks 
voordragen aan den Gouverneur-Generaal in Rade, welke, speciaal in 
dit geval, de bevoegdheid zal hebben, om, de zaak daartoe gedispo
neerd vindende, zoodanig Lid te surcheeren in deszelfs Bediening, tot 
de nadere dispositie van het Nationaal Gerechtshof der Batdafsche Repu
bliek, daar van kennis gevende aan het Hoge Qerechttshpf.

Art. 68.

Bij alle Rechtspleging over menige Delicten, door een Lid van het 
Hof, niet in Officio, begaan, zal een Commissaris van wegens het Gou
vernement in Indiën praesent zijn, doch zonder .cenigen invloed te oefFe- 
ncn, veelmin eene concludeerende of adviseerende Stem te hebben, 
maar alleen om te zien en Ie hooren; des; zal het Hof gehouden zijn, 
.om, zoo rasch eenig Lid, wegens zoodanige Misdaa^, gerechtehjk zal

:

3

39
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zijn beschuldigd, daar van kennis te geven aan den Gouvemeur-Gene- 
xaal in Rade. • \•;

’• "..V 1

Art. 69.i.

Alle Ministers, Bedienden, en Suppoosten van het Hoge Gerechtshof, 
mitsgaders alle verdere Ingezetenen van deszelfs Residentie-plaats, zijn 

de Judicature van hetzelve, zoo in het Crimineele als Civile, rauw- 
hjks onderworpen.

.!. i> 4.

aan

Art. 70.

Het Hof neemt, ter eerster instantie, kennis van zaken, in welke, bij 
andere Rechteren, Recht geweigerd, ofte onbehoorlijk gedilaijeerd wordt, 
bij wegc van Evpcatie, mitsgaders van alle Crimineele zaken en exces
sen, die veijaard en ongecorrigeerd gebleven zijn.

Art. 71.

Het Gerechtshof zal, ter eerster instantie, oordeelen over alle Actiën 
zoo in het Petitoir als Possessoir, waarin eenige Collcgien of Beambten, 
waarnemende de Finantiële of Dominiale belangen van den Staat in 
Asia, in derzelver qualiteit, worden aangesproken als Verweerers, ge
lijk mede over alle quaestiën, tusschen zoodanige Collegiën of beamb
ten, in derzelver qualiteit, als aanleggers, en particuliere Pcrsoonen, 
als Verweerers, zoo wanneer dezelve zich, bij aangegane Contracten, of 
anderzints, aan de Jurisdictie van bet Hof, onmiddelijk, zullen hebben 
onderworpen. , '

■ •• Art. 72.

Doch zullen overigens de geenen, die onder denzelfden dagelijkschen 
Rechter in Indiën zijn gezeten, de een den anderen niet mogen ver
binden, elders te recht te staan hij prorogatie, of onderwerping 
Jurisdictie, in zaken, niét excedeerende de somme, tot welke hunnen 
dagelijkschen Rechter is loegestaan, bij Arrest, te wijzen.

H van

i

i Art 73.
. -- *1 • If . ■ IG

Parthijen, woonende onder verschillende Jurisdictiën, vermogen zich, 
bij prorogatie van Jurisdictie, te onderwerpen aan de Jurisdictie van 
het Hof, mits zolks geschiede uitdrukkelijk, en de Actiën surpasseeren 
de somme van drie honderd Rijksdalcrs, van 48 zwaare Stuivers elk.

:
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1sAi& 74: -

Het Hof zal uitsluitend alle Persoonen ontvangen ter Purge.

Art. 75.

Het Hofis onbevoegd tot het verleenen van Beneficiën van Inventa
ris, Mandamenten van Cessie, Respijt en Inductie, Recjuesten Civil tot 
Relif van Contracten, Substantiële en Extra-judicicle Bezwaarnissen,. 
alle -welke verzogt en geëxpedieerd zullen moeten worden bij den Gou
verneur-Generaal in Rade, met Commitlimus aan liet Hof ten fine van 
Interinementen, doch zal het Hof mogen verleenen Relif of herstelling 
van, en tegen alle Judicicle Verzuimen, om te dienen in de Proces
sen, bij hetzelve aanhangig, of waar van de kennisneming, achtërvol- 
gcns-deze Instructie, aan hetzelve toekomt.

■i * >

Art. 76.

Het Hof zal, in Appèl, oordeelen over alle quaestiën, rakende Bui
ten en Prijzen, die, door de Schepen van Oorlog der Bataafsche Repu
bliek,'.of door Schepen, bij Particulieren uitgerust, en op bekomen Com
missie, of Lettres de Marqué uitgevaaren, zullen worden achterhaald,

den Staat in Indiën ingebragt, mitsgadersen op eenige Bezittingen van 
over alle quaestiën en geschillen, die tusschen eenige van de voorsz. 
Schepen, te dier zake, zouden mogen rijzen, als mede de misbruiken 
en overtreedingen, welke, dien aangaande, zouden mogen worden ge
pleegd; item over alle quaestiën, rakende Zee-roverijen, Berovingen, 
Uitplunderingen of Dieverijen, aan Schepen of Ladingen, ih Volle Zee,
gepleegd.

i
Art. 77.

Het Hof, verpligt zijnde eenige Mandamenten, Sententiën, Appointe- 
menten, en wat dies meer zij, te doen exploicteercn of execuleeren, 
aan Persoonen, op Plaatsen, buiten het Eiland Java gedomicilieerd, zal 
al zulke Mandamenten, enz. 
den Gouvcrnenr-Generaal in Rade, met verzoek, dat dezelve mogen 
worden verzonden ter plaatse, alwaar de belanghebbenden zich onthou
den, ten einde, aan denZclven, naar'hunne forme en inhoude, te kun
nen worden » geëxploicteerd , en zal. de Gouverneur-Generaal in Rade 
gehouden zijn,-, aan alle zoodanige: verzoeken, bij eerste bekwame gele-; 
genheid, te voldoen, aan het Hof kennis gevende van den tijd en wij*e
der verzending. ;a .

bij beslotene Missive, doen loekomen aan

•;.* ah ui-, 1 i- ■ i* H*'
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Art 78.

Alle Onderhandelingen, welke zouden mogen plaats hebben tnsschcn 
den Gouverneur-Generaal in Rade, en het lloge Gerechtshof, zullen 
moeten geschieden Schriftelijk, bij beslotene Brieven, met observantie 

de noodige cguards, gecouchcerd, en zal het Gerechtshof, len allen 
tijde, gehouden zijn, otn, aan den Gouverneur-Generaal in Rade, te 
suppcditeeren zoodanige Berichten, en te dienen van zoodanige Consi- 
deratifn en Advisen, als, door denzelven, zullen worden gérequireerd.

van

Art. 79.

De Gouverneur-Generaal in Rade, daartoe, van wegens den aange
klaagden, zijnde geadicerd, zal vermogen, om goede en gewigtige re
denen, le verleencn surcheance van Crimineele Procedures, bij het Hof 
aanhangig zijnde, edoch verpligt zijn, alvorens daarop intenemen het 
bericht en de consideratiën van het Hof. Alleenlijk ingevalle van drin
gende noodzakelijkheid, en wanneer, zonder dat, de zaak gevaar zoude 
kunnen loopen van gebragt la worden uit haar geheel, zal de Gouver
neur-Generaal in Rade bevoegd zijn te verleencn provisioneele surche
ance van Procedures, lot dat de gerequirccrde consideratiën cn bericht 
van het Gerechtshof zullen zijn ingekomen.

Art. 80.

De Gouvcrneur-Generaal in Rade, na cxaminatic van het alzoo in
gediend bericht en de consideratiën van het Gerechtshof, en tegen 
deszelfs gevoelen, eene onbepaalde surcheance van executie ordonnee- 
rendc, of dezelve surcheance voor eenen onbcpaalden tijd cont/nu- 
cercnde, zal het Hof daarin berusten-, doch gehouden zijn, alle de 
stukken r tot zoodanige zaak betrekking hebbende, onder eenen be
hoorlijken Inventaris gebragt, met de eerste gelegenheden, in dnplo, 
overtezenden aan den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablisse
menten. , -u ; &

l

■

s Art. 81.
• 3

Geene Dood-vbnnisscn kunnen bij het Hof, ofte bij Danige andere 
Rechtbank, op het eiland Groot Java, worden ter executie gebragt, 
zonder, daar op, te hebben bekomen het fiat van den Gouverneur- 
Gcneraal, welke hetzelve niet zal kunnen weigeren, ten zij door hem, 
hi Rade, op den voet, in de twee voorgaande Articulen voorgeschre-

_ i
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surchcancc van zoodanige Procedures mogt zijn of worden gcör-ven,
donneerd, voor zoo lang dezelve surcheaiice. duurt, ofte, bij uitoeffe- 
ning van het Recht van Gratie of Pardom • 1 r.i l. r-y<■' n

7 l:'.

Art. 82.
,/.v i : , "nr-i’.s

Alle andere tussclienkomst van cenige Politicqüc Magt, in den loop 
der Justitie, is verboden.

Art. 83w

Van zoodanige Crimincele Procedures, waar in, voor het Hof, Ier 
eerster instantie, ordinario modoj tegen Aangeklaagden, van Europe- 
sclie afkomst, is geprocedeerd, valt Appél aan het Nationaal Gerechts
hof der Balaafsche Republiek, aan het welk, in zoodanig geval, de 
Stukken van het Proces, behoorlijk geëvangeliseerd, ten spoedigsten 
doenlijk, moeten worden overgezonden; in alle andere Crimineele Pro
cedure wijst het Hof bij Arrest. .

Art. 84.

In Civilc Actiën wijst het Ilof, bij Arrest, tot de Somme van vijf 
duizend Rijksdalers; de Actie’meer bedragende, vermag van de Von
nissen van het Hof, wanneer gcenc in Rechten békende redenen daar 
legen zijn, te worden geappelleerd aan het Hoge Nationaal Gerechtshof 
der Bataafsclie Republiek, mits, door den Appellant suflisante Cautie 
worde gesteld voor het Gewijsde, mitsgaders, ter Griffie van den Raad, 
worde geconsigneerd de Somme van zes honderd Zilvere Ducatons als 
ccnc Boete van Fol Appèl, om, wanneer hij in dezelvp Boete mogt 
worden gecondemncerd, te worden toegeweezen aan het Fonds van het 
Gesticht der Pennistcn te Batavia, en aan den Appellant te worden 
gerestitueerd, op de exhibitie van de Sententie, ten zijnen voordeele in 
Appèl gevallen.

r ,

Art. 85.

liet nof zal gehouden zijn , om. dé drie maanden, aan het Na
tionaal Gerechtshof der Bataafsclie Republiek, te doen toekomen de 
Justilicelo Rollen, benevens hdt Secreet Register der ad visen van den 
President en verdere Leden, bij het 42 Articiil v.crjneld,. eni, daar
enboven , jaarlijks een

Missive; inhoudendc een 
voorvallen en behandelingen

summier Bcrigt, of'Rappbrt y hij form
succinct Relaas van, do voornaamste 

zaken in den Raadr en ^1 ^ut

van
cene

van
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alles;, ten dien einde, besloten, verzegeld, en gesuperscribeerd aan
. het Yoorsz. Nationaal Gerechtshof , zenden aan den Gouvernenr-Ge- 

neraal in Rade, om, door denzelven, ongeopend, bij eerst bekwa- 
gelegenlieid, te worden gedepêcheerd j en zal het Hof, jaarlijks, 
gelijk summier Bericht, of Rapport, moeten doen toekomen aan

me
een
den Gouverneur-Generaal in Rade.

Van. de Vacantiën.

Art. 86.

J De Vacantiën zullen zijn twee in het jaar, eene van den Iaafsten 
Saturdag vóór Kersmis, tot den tweeden Maandag in Januarijj en de 
andere van den eersten Saturdag in Julij tot den tweeden Maandag in 
Augustus, bchalven nog Vrijdag vóór; en Maandag en Dingsdag na 
Paasschen en Pinster. • ■

Art. 87.

De gewoone Vergaderingen van den Raad zullen, geduurende de 
voorzeide Vacantiën, stil staan, doch zal het beleggen van Information, 
óf het doen van Inspectiën, in zoodanige Criminecle zaken, welke, uit 
hunnen aart, spoed vercisschen, als mede het vcrhooren van Gevange
nen, uit hoofde van de Vacantiën, niet mogen worden verschoven, 
noch achtergelaten j ook zullen Commissarissen van de RoIIe en Rc- 
qucst-kamer, geduurende de Vacantiën, moeten blijven fungeeren, om 
te disponeeren op alle, Requcsten, om provisiën van Justitie, welke, 
zonder nadeel van Parthijen, geenc vertraging kunnen lijden. En zul
len wijders bij den Prajsident, ook in de Vacantiën, buitengewoone 
Vergaderingen mogen worden belegd, en, des noods, de afwezige Le
den, daartoe beschreven, zoo dikwijls de dienst der Justitie dit een en 
ander zal komen te vereisschem.

.

1 ! ,'i;;
Van den Procureur-Generaal.W

i • •• ;• Art.' 88.
r.; c-| n

De Procureur-Generaal zal moeten zijn geboren binnen de Bataafscho 
Republiek, ofte, van Europesche Ouders, 'op eener harer Bezittingen ^ 
mits, in dit geval, zich, ten minsten vijf achtereenvolgende jaren, op 
eene of meerdere ’s Lands Universiteiten, in de Rechtskunde hebbende 
geo effen d} yoordè Meester in. de Rechten, en bereikt hebbende den

UM'l/i

- !
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onderdom van 21 .jarenjhij wordt verkozen door het Staats-Bewind 
uit eene Nominatie van drie Persoonen, geformeerd door liet Nationaal 
Gerechtshofj. in cas van vacature, wordt zijne Bediening, ad interim, 
waargenomen door den geenen, welke, door den Gouverneur-Generaal 
in Rade, daar toe, uit eene Nominatie van drie Persoonen, door het 
Hoge Gerechtshof van Indien te formeeren, zal worden Benoemd en ' 
geauthoriseerd. '* (/ t. ;*'fi.V * * ‘

;) :fII..., • at
Art. 89. fr,

Hij staat, met Betrekking tot het bekleeden van andere AmBten en 
Bedieningen, het drijven van Negotie, participeeren in Pachten, het 
nemen van Dimissie, aanspraak op Pensioen, en de plaats zijner Re
sidentie, onder dezelfde verpligtingen, als de Leden van het Hoge Ge
rechtshof, welke Bij de 3, 4, 6 en 8 Articulen dezer Instructie staan 
uitgedrukt.

Art. 90.

Wanneer hij zich in zijn Officie mogt vergrijpen, zoodanig dat hij, 
door het Hoge Gerechtshof, niet langer geschikt wordt geoordeeld tot de 
waarneming van zijn Ambt, zal hij, door den Gouverneur-Generaal in 
Rade, op voordragt van het Hof, kunnen worden geschorst in zijne 
Bediening.

> . .e 0 .5';'007 :;I> ;if>7

Hij zal, Bij het Hoge Gerechtshof, vervolgen alle Misdrijven/ ge- 
pleegd Bij de Raden van Indiën, Bij den Prasident en verdere Leden 
van het Gerechtshof, buiten Officie, mitsgaders Bij alle Gouverneurs, 
Commandeurs, Gezaghebbers, ofte anderen, welke, op de onderhorige 
Bezittingen en Etablissementen van den Staat in Asia, cenig Hoofd- 
Bevclvoeren, bij militaire Hoofd-Officicrcn, van den Rang van Major 
cn daar Boven, en voords Bij de Gerechtshoven, Rechters en Recht
banken, geduurende derzelver Bedieningen Bedreven, als mede alle Mis
drijven, bij de Ministers, Bedienden en Suppoosten van het Hoge Ge
rechtshof, mitsgaders alle verdere Ingezetenen van deszclfs Residentie- 
plaats, Begaan.

Art. 91.

V-7)
Art. 92.$ t

Procureur-Generaal zal geen toegang hebben in den Raad, dan 
na bekomen verlof, het welk hem nogthans, buiten gewigtige redenen,
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niet zal worden geweigerd. Hij zal nimmer bij de deliberatiën mogen 
tegenwoordig zijn, en zich, in en omtrent de waarneming en uitöefle- 
ning zijner functie, aan de dispositiê'n van het Hof moeten onderwerpen.

I
Art. 93.y.

! Hij zal, op eigen gezag, niet mogen openbaren, het geen geheim 
behoort te blijven, bijzonder ook niet het geen hem, in de informa- 
tiën, zal voorkomen ten lasten van deze of gcene Persoonen, verder of 
anders dan zijn pligt verëisschcn zal.

!
Art. 94.

: .. 1:

De Procureur-Gene raai zal, door zich zei ven, of door zijne Huisvrouw 
of Kinderen, geenë Giften, Gaven of Geschenken mogen aannemen, of 
genieten van eenige Persoonen, welke hij weet, of vermoedt, onder
suspicie van Misdaad te liggen, of, daar van, door anderen te worden 
beschuldigd, . noch ook van de zulken, die hij weet, of gelooft, van 
derzelver Naaslbestaandcn, Vrienden of Begunstigers te zjjn, hoe klein 
dezelve Gaven, Giften of Geschenken ook zouden mogen zijn, zelfs niet 
van Spijze of Drank, en voor zoo verre hij mogt vernemen, zulks bij zijne 
Huisvrouw of Kinderen gedaan te zijn, ofte indien hij ook, onbedacht, 
eenige Giften, Gaven of Geschenken, van zoodanige Persoonen, mogt 
hebben aangenomen, of dezelve hem waren toegezonden, zal bij, bij 
de ontdekking daarvan, dadelijk aan het Hof kennis geven, en de waarde 
van de voorsz. Giften, Gaven of Geschenken uilkccrcn, zoodanig, als 
het Hof zal goedvinden.

I

Art. 95.iV-i/ncs) j;'f hi

Hij zal, alvorens in functie te treeden, in handen 
neur-Generaalïn Rade moeten afleggen den Eed, achter déze Instructie

• uitgèdruk't. ^ 11 1 ■ ■■ , ■
•• ! ’ > s*iéld*v>H • •" •'

;r;

den Gouvcr-van

uI
tan den Griffi Adjunct-Griffier.er en

• oÜ o-*oH ïA U il;;.
-si A'nii Art. 96.unr u j.i\

De Griflier en Adjunct Griffier zullen moeten zijn geboren binnen 
de Bataafsche Republiek, ofte,“Van Europeschc Ouders, op eeiie harer 
Bezittingen, mits, in dit geval, zich, ten minsten vijf achtereenvolgende 
jarén', op echc of meerdere ’è Bands Univcrsitciten, hebbende geöeflend 
iii de Rechtskunde; voords Meesters ia de Rechten, en bereikt hebbende.
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de Griffier den ouderdom van vijf- en- twintig, en dc Adjunct Griffier dien 
van twee- en- twintig jaren; zij zullen worden aangesteld door het Staats- 
Bewind, uit Nominaliën van drie Pcrsoonen, geformeerd door het Na
tionaal Gerechtshof; in cas van vacatures, worden deze Bedieningen 
waargenomen, ad interim, door die geenen, welken de Gouverneur- 
Generaal in Rade, uit Nominatiën van drie Persoonen, door het Hoge 
Gerechtshof van Indiën te formecren, daartoe zal benoemen.

Art. 97.

Zij staan, met betrekking tot het bekleeden van andere Ambten of 
Bedieningen, het drijven van Negotie, participeeren in Pachten, het 
nemen van Diraissie, en de plaats hunner Residentie, onder dezelfde 
yerpligtingen, als de Leden van het Hoge Gerechtshof, welke bij de 
3, 4, 6 en 8 Articulen dezer Instructie staan uitgedrukt.

Art. 98.

Wanneer zij zich, in hun Officie, mogten vergrijpen, zoodanig 
dat zij, door het Hoge Gerechtshof, niet langer geschikt wierden ge
oordeeld tot de waarneming van dezelver Ambt, zullen zij, door den 
Gouverneur-Generaal in Rade, op voordragt van het Hof, kunnen 
worden geschorst in hunne Bedieningen.

Art. 99.

Zij zijn bestemd tot het bijwoonen van den Raad, en alle Com- 
missiën en Compariliën, daaruit voordvloeijende, en zullen zich, in 
en omtrent de waarneming hunner functiën, aan het goedvinden van 
het Hof, óf Commissarissen, moeten onderwerpen.

Art. 100.

Zij zullen getrouwelijk aanteekenen en te boek stellen, al wat hun 
bij den Raad of Commissarissen zal belast worden, mitsgaders opma
ken, onderteekencn en cxpediëercn alle Brieven, Depêches, Acten, 
Rcsolutiën, Sententiën en alle andere Stukken, waartoe, bij den 
Raad, of Commissarissen, geresolveerd zal zijn; voords doen aanleg
gen en bijhouden alzulke Registers, als, bij het Hof, zal worden 
goedgevonden, en stiptelijk geheim houden, al het geen behoort ge
heim te blijven.

40
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• Art. 101.

Zij zijn, op poene van privatic van hun Officie, en opzending naar 
Europa, gehouden te zorgen, dat, telken drie maanden, in gereed
heid zijn de Justitiëcle Rollen, benevens het Secreet Register der 
Advisen van den President en verdere Leden, om, achtervolgens het 
85 Articul dezer Instructie, in duplo, te worden afgezonden aan 
het Nationaal Gerechtshof der Bataafsche Republiek, waarvan, door 
hun, telkens in den Raad, kennisse gegeven, en, bij de Resoluticn, 
aanteekening moet worden gehouden.

Art. 102.

Zij zullen, alvorens in functie te treeden, in handen van den Gou
verneur-Generaal in Rade moeten afleggen den Eed, achter deze Ia- 
structie uitgedrukt.

. Van de Practizijns, Suppoosten en Bedienden.

Art. 103.

h Dé Advocaten en Procureurs, welke voor het Hoge Gerechtshof 
willen poslulecren, zullen bevorens daartoe moeten zijn aangesteld 
door den Raad der Asialischc Bezittingen en Etablissementen, ofte 
door den Gouverneur-Generaal in Rade, en, in handen van den 
President van het Gerechtshof, Eed doen, dat zij zich, jegens hel 
Hof, reverentclijk zullen gedragen; dat zij niet zullen dienen in eenigc 
zaken, die zij weten onrechtvaardig te zijn, het zij hun van die on
rechtvaardigheid blijke bij het begin van de zake, of daar na; dat 
zij de zaken, aan hun opgedragen, naarstiglijk en gelrouwlijk zullen 
waarnemen; dat zij geenc overeenkomst zullen maken om deel in de - 
zaak te hebben, en zich in alles zullen gedragen, als een goed en 
getrouw Advocaat of Procureur schuldig is en behoort te doen.

Art. 104.
i >.

Het Hof zal niet disponeeren op eenige Requesten, dan welke, 
door een Advoeaat,. of Procureur, zullen gcteckend zijn.

■ / : •
Art. 10o.:!ifVi,.

. :V
De Procureurs zullen niet worden toegelaten eenige Dingtalen ter

■

i
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Rolle tc houden, ten zij, tot de behandeling dier zaak, voorzien
behoorlijke algemeene of bijzondere volmagt, gegeven bij Pu

blieke Collegiën, onder de teekening van derzelver Griffier, of voor 
Notaris verleden, en zal, bij het houden der eerste Dingtalen in 

elke zaak, dezelve volmagt aan Commissarissen van de Rolle moeten 
worden vertoond en overgegeven, oin ter Griffie van het Hof te blij
ven berusten, ten ware, daarin, door Commissarissen, om redenen, 
zou mogen worden vergund een korten tijd van uitstel, waar van, 
als dan, ter Rolle aanteekening zal worden gehouden, en binnen 
welken de Procureur zijne volmagt zal moeten leveren,' pp pcene van 
tien zilvere Ducatons te verbeuren, en dat de gehoudene Dingtalen 
zullen worden doorgehaald, en de Partliij zal worden geadmitteerd, 
om, als nog, te verzoeken, het geen dezelve zoude mogen verzogt. 
hebben, wanneer de voorzeide Dingtalen niet waren gehouden. .

van
eene

een

Art. 106.

Wanneer iemand cenige zaak bij het Hof mogt te doen hebben, 
waar in hij geen Advocaat of Procureur -vrijwillig konde bekomen, 
zonder dat noglhans klaar en ontwijfelbaar bleek van zijn ongelijk, 
zal het Hof hem een Advocaat of Procureur, of beiden, toevoegen, 
om hem daar in te dienen, het zij tegen genot van Salaris, of het 
zij pro Deo, indien hij van zijn onvermogen doet blijken. . ï.

Art. 107.

De Advocaten en Procureurs zullen zich, bij provisie, in de bere 
kening Yan bun salaris, mogen gedragen naar het gebruik, daar in 
bij den Hogen Raad van Justitie te Batavia, hebbende plaats gehad 
en zal liet Hof binnen een jaar, na dat hetzelve zal zijn geïnstalleerd 
deswegen eGn vast Reglement ontwerpen, en aan den Gouverneur-Ge 
neraal in Rade inzenden, ter goedkeuring. . r

Art. 108.

Het Hof zal de Practizijns behoorlijk tot hun pligt houden, zoo in 
het getrouwclijk waarnemen der zaken van hunne Meesters, cn omtrent 
de wijzo van berekening van hun salaris, en voords zorge dragen, dat 
dezelve zich' in hunne Schrifturen en Pieidooijen, onthouden van alle
onbetamclijke en injuricuse uitdrukkingen, nog ook hun beroep on- 
tceren, door het of verdedigen van zaken, of voeren van
suitenuën, welke bevonden worden van eene blijkbare en dóórstekende

*

aannemen
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ongegrondheid te zijn; en zal het Hof de geejien, die zich in dit een 
en ander merkelijk misgaan; verbieden, in zoodanige zaak, eenig sala
ris te mogen berekenen, hen in hunne bedieningen schorssen, of zelfs t 

den Gouvemeur-Generaal in Rade voordragen, hunne aanstellingen 
geheel intetrekken, naar mate de aart en het gewigt der zake zal komen 
te verëisschen.

aan

Art. 109.

Het Hof zal hebben de noodige Suppoosten en Bedienden, waar 
van het getal, de qualiteiten en het salaris zullen worden bepaald 
door den Gouvemeur-Generaal in Rade, na daar op te hebben inge
nomen de consideratiën van het Hof, het welk vervolgens zal maken, 
en, aan den Gouvemeur-Generaal in Rade, voordragen de noodige Re
glementen, omtrent al wat de behoorlijke waarneming van derzelver 
diensten betreft.

Eed voor den Prcesident en de verdere Leden van het 
Gerechtshof.

«Ik belove en zweere, dat ik, aan de Balaafsche Republiek, 
«en den Gouvemeur-Generaal, van wegens dezelve, in Bataafsch 
«Indiën, gehouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn Ambt als 
« Lid (Praesident) van het Hoge Gerechtshof van Bataafsch Indiën, 
«ter goeder trouwe, met alle vlijt en naarstigheid, zal waarne- 
« men; dat ik mij in alle zaken, bij den Ilove voorkomende, zoo 
« van Justitie als van Gratie, in het rechtspreken en adviseeren, 
«zal gedragen met alle oprechtheid, eerlijkheid en onzijdigheid, 
«zonder daar in, aan de Parthijcn, toeledragen eenige gunst of 
« ongunst, en zonder mij daar van te laten aftrekken door eenige 
«beweegredenen, hoegenaamd; en dat ik, zooveel eenigzins in 
« mijn vermogen is, getrouwelijk zal in acht nemen en naarko- 
»komen de Instructie voor hetzelve Hof, reeds gemaakt of nog , 
«te maken.

;
;

R

!!

1
■ê

Eed voor don Procureur- Generaal.'

«Ik belove en zweere, dat ik, aan de Bataafsche Republiek, 
« en den Gouvemeur-Generaal,
«Indiën, gehouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn Ambt, als 
» Procureur-Gcneraal, bij het Hoge Gerechtshof van Bataafsch In- 
«dien, ter goeder trouwe, met alle vlijt en naarstigheid zal

wegens dezelve, in Bataafschvan

./

.1
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»waarnemen, dat ik, zoo dra eenige Misdaden, of vcrmoe- 
»dens van Misdaden, ter mijner vervolging staande, tot mijne 
«kennis zijn gekomen, daar van, zonder uitstel, en, zoo veel 
«mogelijk, de rechte waarheid zal trachten op te spooren, 
«en doen het geen mijn Ambt verëisschen zal; dat ik, daar 
«in, zal te werk gaan, met alle oprechtheid, eerlijkheid en 
»onzijdigheid, zonder den Schuldigen en zijne Vrienden of Be- 
» gunsligers te ontzien, en zonder den Onschuldigen te kwellen; 
«en dat ik, zoo veel eenigzïns in mijn vermogen is, getrouwelijk 
«zal in acht nemen en naarkomen de Instructie, voor hetzelve 
« Hof reeds gemaakt, of nog te maken, zoo verre mij aangaat.”

i;
v
;

Eed voor den Griffier en Adjunct-Griffier.

«Ik belove en zweere, dat ik, aan de Bataafsche Republiek, 
« en den Gouverneur-Generaal, van wegens dezelve, in Bataafsch 
«Indien, gehouw en getrouw zal zijn, dat ik mijn Ambt als 
« Griffier, (Adjunct-Griffier) van het Hoge Gerechtshof van Ba- 
« taafsch Indiën, ter goeder trouw, met alle vlijt en naarstig- 
«heid, zal waarnemen; dai ik getrouwelijk, en met alle op- 
« rechtheid, zal aanteekenen, opmaken, te boek stellen en ex- 
«pediëeren, al wat mij bij het llof, of door Commissarissen, 
» zal gelast worden; dat ik de Registers en andere Acten, welke 
«tot mijn tocvoorzicht behooren, zorgvuldig zal bewaaren; dat 
»ik niet zal openbaren de gevoelens van de Leden van het Hof, 
«of Commissarissen, noch ook het geen in de Informaticn mij 
«zoude mogen voorkomen, of ietwes anders, het geen geheim 
«behoort te blijven, — en dat ik, zoo veel eenigzins in mijn 
«vermogen is, getrouwelijk zal in acht nemen en naarkomen 
«de Instructie, voor hetzelve Hof reeds gemaakt, of nog te ma- 
« ken, zoo verre dezelve mij aangaat.”

Deze Instructie zal, door het Staats-Bewind der Bataafsche Repu
bliek, kunnen worden geamplicerd, geëxpliceerd, vermeerderd, of 
verminderd, zoo en in diervoegen, als zal bevonden worden te be-. 
booren.

. /
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M ’V

REGLEMENT omtrent de Judicature over de Buiten 
Prijzen, welke, door Oorlogschepen van den 

Staat y of door Schepen, Particulieren uitge
rust , en op bekomen Commissie, o/ Lettres dc Mar
qué, uitgevaaren, zullen worden achterhaald en ge
nomen, ew ingebragt op eenige der Bezittingen van 
den Staat in Asia, en over de Zee-roverijen.

en

Art. 1.a

Wanneer eenig Oorlogschip van den Staat, of eenig Schip, bij Par
ticulieren uitgerust, en op bekomen Commissie, of Lettres dc Marqué, 
uitgevaaren, eenige Schepen of Goederen van den Vijand zal hebben 
veroverd in dc Zeeën en Vaar-waters, beoosten dc Kaap de Goede Hoop, 
zullen zoodanige Schepen of Goederen, zoogoed mogelijk, moeten wor
den gesecnreèrd, en ingebragt op de eerste lloofci-bezitting van den 
Staat, welke men bezeilen kan.

I

■

Art. 2.
'

Wanneer zoodanige veröverde Schepen of Goederen worden ingebragt 
op eene der Hoofd-bezittingen van den Slaat, in Asia, zal het Collegic 
van Justitie van zoodanige Bezitting, onverwijld, de noodige orders stél
len, dat de alzoo ingebragte Schepen of Goederen wel en getrouwelijk 
worden bewaard, mitsgaders, ten overstaan van gequalifieeerde en be
voegde Persoonenj worden gelost en behoorlijk geïnventariseerd, inrt 
aanteekening van Zoorten, Nummers en Merken, mitsgaders, dat de 
Goederen in Koffers, Vaten of Pakken wezende, op de gevoeglijkste 
wijze, worden verzegeld, en in een wel verzekerd Gebouw overgebragl.

ï
;
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Art. 3.

De Collegiën van Justitie zullen al mede, door of Yan wegens den 
Fiscaal, dien liet aangaat, in secuure bewaring doen nemen, ten einde, 
in tijd en wijle, te dienen daar en zoo bet behoort, alle Scheeps-papie- 
ren, Chertepartijen, Brieven en andere Stukken of Documenten, bij de 
voorsz. Prijzen behoorende, mitsgaders • de noodige informatiën doen 
nemen, zoo van den Schipper, als bet Bootsvolk en Passagiers, ten 
einde, naar bevind van zaken, nader worde geprocedeerd, als naar 
Rechten.

Art. 4.

Zij zullen order stellen, dat de Goederen, aan onmiddelijk bederf 
onderhevig, ten behoeven der Recht-hebbenden, dadelijk worden ver- 
kogt en de daar van proveniëerende Penningen, op behoorlijk Recepis, 
in ’s Lands Cassc, ter plaatse, waar de Schepen of Goederen zullen zijn 
ingebragt, werden gedepositeerd, om aldaar te blijven tot den uiteinde 
van het Proces.

Art. 5.

Bijaldien eenige gcrcede Penningen, Paarlon, Gesteenten, Kleinodiën/ 
of ander Goud of Zilver, gemunt of ongemunt} gelijk ook eenige an
dere kostbare Prijs-gocdercn worden ingebragt, zullen dezelve niet* 
dan ter praesentio Yan ten minsten drie, door het Collegie van Justitie/ 
daar toe gcqualificcerde Persoonen, mogen worden gelost, welke allen 
den daar van gemaakten specificquen Inventaris zullen moeten onder- 
teekenen, zullende vervolgens alles met ’s Lands Cachet moeten worden 
verzegeld, en de Goederen en Gelden, al mede op behoorlijk Recepis, 
worden gedeponeerd in’s Lands Casse, om aldaar te blijven, als bij het 
vorig Articul is vermeld. ♦

Art. 6.

het Collegie van Justitie, zal, door hetzelve/ 
of die daar toe gecommitteerd zal of zullen zijn, geadsisteerd door een 
Secretaris of gezworen Clercq, worden geprocedeerd tot het 
nadere en meer volledige informatiën, het hooren, des noodig, van 
Parthijen, en het verder doen instruëeren der zaak, en zal, zoodra zoo
danige zaak daar toe is gedisponeerd, ten eersten Rechtdage, de Fiscaal 
daar ter plaatse, liatione Offioii, (mitsgaders in cas- van Veroveringen

Na gedaan Rapport aan

nemen van
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door Schepen van Particulieren,.'met Behoorlijke Commissie of Lettre 
de Marqué voorzien, dezelve Fiscaal, en de Klieders, Boekhouders, ofte 
derzelver Gemagtigden als Gevocgden), verzoeken authorisatie, om Bij 
Edicte te citecren allen en een iegelijk, welke zouden willen komen tot
reclame of beschutte van de voorschrcve Prijzen, en Prijs-goedcren, en, 

Contumacie, zullen de verdere Gitatiën, ten dien einde ƒ 
van veertien tot veertien dagen, en zal, na het verleenen

ingevalle van 
worden gedaan
van het vierde Default, ex super-abundanti, door het Collegie van 
Justitie zelve moeten worden gedisponeerd op den overgeleverden In- 
tendith, en verdere Stukken en Bescheiden, daar toe belioorende, welke 
alle, in originali, voor hetzelve zullen moeten worden gebragt, en 
zullen, als dan, de voorschrcve.Prijzen en Prijs-goederen, bij Senten
tie defmilif, worden geadjudiceerd, bijaldien des Eisschers aanspraak 
wordt bevonden en geoordeeld te wezen gefundeerd, aan die geenen, 
die daartoe zullen blijken gerechtigd te zijn; — aan de Edictalc Ci- 
tatiën, zal, zoo veel mooglijk, publiciteit worden gegeven, als naar Stijle
en Usanlie.

Art. 7.

:• Het Collegie van Justitie zal - toezien, dat de voorschreve Prijzen en 
Prijs-goederen, zoo kort mooglijk, na het afloopen der Procedures, wor
den verkogt, onder voorwaarden, dat, van dezelve Goederen en Koop
manschappen, alle verschuldigde plaatselijke Rechten, Lasten, of Im- 
positiën, promptelijk, en naar behooren zullen moeten worden voldaan, 
doch zullen hier van zijn uitgezonderd Opium, Noten-muscaten, Foei ij,- 
en Kruidnagelen, mitsgaders allerlei Ammunitie van Oorlog, welke Ar- 
ticulen door den Politicqucn Baad, voor rekening van den Staat, zullen, 
worden overgenomen, de Opium, tegen betaling van het geen dezelve 
bij Inkoop heeft gekost, met eene Tiende Verhooging; de Noten-musca
ten, Foelij, en Kruidnagelen, tegen betaling van de jongste bekende 
Verkoop-prijzen, binnen Amsterdam, na aftrek van 10 stuivers per fQ 
voor risico, spillage, en kosten van overvoer; en de Ammunitie • van 
Oorlog volgens billijke tauxatie- van drie neutrale Persoonen, door de 
Collcgicn van Justitie daar toe te benoemen, en geapprobeerd door den 
Politicqucn Raad.

;

, t4

Art. 8.

Bijaldien eenige Schepen of Vaartuigen, onder Vijandelijke Vlag 
vaarendé, door ’s Lands Schepen óf Vaartuigen van Oorlog, vechten- 
derhandworden veroverd en opgebragt, zal daar op, de plano f
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en zonder fiju.ar .f:.van; Proces, . uitspraak-. ;\yorden.gcdaan ui terlijk
binnen den tijd van agt dagen, :>na: .de yflorzojdc opbrenging, en zulks 
op conclusie; van Eisch, door .liet- Officie ,,Fiscaal, bij bet Collegie 

Justitie, ingediend, met overlegging: ydn behoorlijk Proces-Ver-, 
baal, ter requisitie van Ijetzelyc Offipie . ingenomen.; ep .opgemaakt 
ten overstaan van den Commissaris, of die, daartoe, van wegen 
hetzelve Collegie zal zijn gequalificcerd-, zullepfta jhft gemelde 'Proces
verbaal, door dcnzelven, ten blijke zijner presentie, mede mpetenr 
zijn ondertcekcnd, en gecontrasigneerd door den Secretaris of Gezwa-r- 
ren Clercq van het Collegie.

.ïM

van

Art. 9.

Na gevallen Condemnalie, zal het Collegie van Justitie, den ver*, 
loop van zoodanige Prijzen en Prijs - goederen, onder dezelfde voor
waarden, als Articul 7 vermeld, onverwijld doen bewerkstelligen, 
ten einde, de verdeeling der Buit-gelden, aan ?s Lands Officieren, 
Onder-Officiercn, en Zce-volk, ten spoedigsten geschiedde, en aan 
een ieder zijn gerecht aandeel, zonder cenig uitstel, worde uitge
reikt.

Art. 10.

Ten aanzien van Zee-roverij, en de geene, die zich daar aan schul
dig maken, of daarin medewerken, mitsgaders ter zake van alle be
roving, uitplundering of dieverij aan Schepen of Ladingen, in Volle 
Zee gepleegd, zullen het Iloge Gerechtshof, en de mindere Collegien 
van Justitie, na behoorlijk onderzoek, recht spreken en vonnissen op 
de gronden van het Recht der Volken, en overeenkomstig het aan
genomen Staatsrecht, in Europa in het algemeeji, en dat dezer Re
publiek in het bijzonder, mitsgaders zoo als, volgens ’s Lands rast- 
gestelde Wetten, en wel herbragte Usanticn, zal bevonden worden 
te belmorenj belangende Schepen en Goederen, op Zee-rovers en 
Praedatcurs veroverd, zal generalijk, en naar gelang van zaken, door 
het voorn. Gerechtshof en Collegien van Justitie, worden in acht 
genomen het geen hiervoren ten aanzien van Prijzen en Prijsgoedc- 
ren, aan dezelve is voorgesclireven.

Art. 11.

Van alle Vonnissen der mindere Collegien van 
m het geval, Art. 8 vermeld, de plano t zullen zijn geweezen

Justitie, welke niet 
, Ver-

41
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mag te wórden geappelleerd, aan het Hoge Gerechtshof van Indien/ 
aan hetwelk, in alle gevallen, zelfs dan, wanneer geen Appèl valt, 
alle de genomen Informatiên eö verdere Stukken van het Proces, 
behoorlijk geëvangeliseerd, met de eerste gelegenheden, in duplo y 
moeten worden toegezonden, tot informatie.

i

Hit Reglement zal, door het Staats-Bewind der Bataafsche Repu
bliek, kunnen worden geampliëerd, geëxpliceerd/ vermeerderd of ver
minderd/ zoo cn in diervoegen, als bevonden zal worden te behoo- 
ren.
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INSTRUCTIE voor de Advocaten-Adviseurs, lij 
het Collegie van Schepenen te Batavia, mitsgaders 
bij de Collegiën van Justitie, op Amboina, Ban
da, Ternaten , Maccassar, Malacca en Cochim.

Art. 1.

Zij zullen worden aangesteld, door het Staats-Bewind der Bataaf- 
sche Republiek, uit Nominatiën Tan drie Persoonen, door het Natio
naal Gerechtshof te formeeren. In cas van vacature; geschiedt de 
provisioneele aanstelling door den Gouverneur-Generaal in Rade? 
nit eene Nominatie van drie Persoonen, door het Hoge Gerechtshof 
in Indiën te formeeren; de nlzoo provisioneel Aangcstelde geniet het 
Tractement tot deze bediening staande, zoo lang hij dezelve waar
neemt.

Art. 2.
t

Zij moeten zijn geboren binnen de Bataafsche Republiek, ofte van 
Europesche Ouders op eene liarer Bezittingen, mits in dat geval zich/ 
ten minsten vijf achtereenvolgende jaren, op eene of meerdere ’sLands 
Universiteiten, in dc Rechtskunde hebbendé. geöeffcnd; voords Mees- 
sters in de Rechten, en bereikt 'hebbende den vollen ouderdom van 
vijf-en-twintig jaren.

.2 Mk
Art. 3.

•• • lu . A ten < • / isd ij -V> ,» *wl i i «o! "
Zij zullen geene andere Ambten of Bedieningen mogen bekleeden, 

nochte eenige Negotie drijven:, ofte daarin deel hebben, of de zaken

i
i

r
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van cenige 'Huizen van Negotie waarnemen; noch ook Pachters zijn 
of Medestanders, of wel Borgen of Contra-Borgen derzelven , direct 
indirect. • .*>$’ .fT , 3

Art. 4.

Zij hebben den Rang, onmiddelijk, na het jongste Lid van het 
Collegie van Justitie, waartoe zij behooren.

• . . • : V.:-, - Art. 5. '/C • •
s. ';m . ’ ,i•' .V. vrt y.'UWï'

Zij zijn gehouden, des verzögt zijnde, het Collegie, tot hetwelk 
zij gehooren, mitsgaders Commissarissen uit hetzelve, te dienen van 
mondeling of schriftelijk advis, op alle voorkomende zaken, de Ad
ministratie der Justitie concernecrende, en zulks zoo wel in mate
rie van Rechten, als aangaande de form of manier van Procedeeren.

\

i

Art. 6.

Zij zijn verphgt alle de Vergaderingen bijtewoonen, en hebben aldaar 
hunne plaats tegen over den Voorzitter.' Wanneer, in dc Handelingen 
van het Collegiej ielwes voorvalt, de Administratie der Justitie betref
fende, hetwelk zij oordeelen strijdig te,zijn met het Recht of de Practijk, 
zullen zij zulks, met behoorlijke discretie, aan de Leden moeten doen 
opmerken, waar van,' ingevalle de Vergadering mogt zijn van een con
trarie begrip, en-daarbij blijven persistecrcn, aanleekening zal moeten 
worden gehouden bij de Notulen.

:

.!

Art; 7.
♦

In alle zaken,' waarin^ door hét Collegie, eeriig Vonnis zal wórden 
geveld, zullen zij, alvorens dé Leden derzelver gevoelen hebben geiiit, 
dienen van schriftelijk advis, met redenen bekleed, ovcr.dc zaak, waar
over de uitspraak zal'worden gedaan, en zullen deze advisen in de. No
tulen der Vergadering worden geïnsereerd, en door hun onderteekend.

Art. 8.
/..<•

Zij zullen in zei ver voegen, als bij bet voorgaande Articul voormeld, 
van schriftelijk advis diénen,' zoo dikwijls het bericht of de consideraliën 
van het Collegie zullen gevraagd zijn,) in materie van Gratie.
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Art. 9.

llunné adviscn worden, in geen geval, in cómputafïc gcb'rng't; bij het 
•opnemen der Stemmen, docli wanneer de Conclusie mogt worden opge
maakt tegen lum advis, zullen de van liun gedissentiëerd bobbende Le
den, met welker Stemmen alzoo zal zijn geconcludeerd, gebonden zijn1, 
uiterlijk binnen agt dagen daarna, hunne advisen, insgelijks met rede
nen bekleed in Geschrifte overtegeven, en zullen, bij nalatigheid van 
dien, de Advocaten Adviseurs gehouden zijn, daar van onverwijld ken- 
nisse te geven, aan de Politicque Regecring, ter plaatse, daar zulks 
voorvalt, die de nalatigen daartoe zal gelasten, en, des noods, constrin- 
geeren.

Art. .10.

'Zij zullen, öp eigen gezag, nimmer mogen openbaren, het geen'be
hoort geheim tc blijven, bijzonder ook niet de gevoelens van zich zel- 
ven, of van de Leden van het 'Collegie, het zij vóór of na den afloop 
der zaak.

Art. 11.

Zij zullen door zich zelven; of door hunne Huisvrouwen of Kinde
ren, geene Giften, of Geschenken mogen aannemen of genieten, van 
ccnigc Collcgiën, of eenige Persooricn, welke zij weten of vermoeden, 
cenig Poces, voor liet Collegie van Justitie, waartoe zij gehooren, te 
hebben, or te zullen krijgen, of die zij weten, dat, geduurende den. 
tijd hunner functie, cenig Proces hij hetzelve Collegie gehad hebben, 
hoe klein dezelve Giften, Gaven of Geschenken, ook zouden mogen 
zijn,' zelfs niet van Spijze of Drank, — en voor zoo verre zij mogtch 

zulks hij liünnc Huisvrouwen of Kinderen gedaan tc zijn, 
of indien zij ook zelvcn, onwetende of onbedacht, eenige Giften, Ga
ven of Geschenken, van alzulke Collcgiën, of Persoonen, mogten heb-

waren toegezonden, zullen zij, hij dc 
, dadelijk aan *het Collegie kennis geven, en de

vernemen

ben ontvangen, of dezelve hun 
•ontdekking daar van 
waarde van voorsz. Giften, Gaven of Geschenken moeten uitkeeren,
zoodanig als het Collegie zal goedvinden.
-.!••• , •; ; neb uzt r:

Art. 12, - .

. ’ Zij vermogén niet te dienen Van dpnig schriftelijk :of. mondeling ad- 
Vi8, in zaken, waarin zij zelve, of in eenige qualitcit, alleen of met 
-andere Parthijen zijn, of llcdang hebben. iV)
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Art. 13.

Wanneer zij aan een of meerdere Partliijen / Luiten den Officier 
Justitie, AmbtsLalren proccdeerendc, bestaan in den zesden, of 

naderen graad van Maagschap, tegenwoordige of voormalige Affiniteit/ 
ofte tot een der Partliijen staan, in eenige bijzondere betrekking van 
vriendschapy vijandschap, groote gemeenschappelijke belangen; of 
aanmerkelijke, betoonde of genotene weldaden, ofte ook wanneer zij 
tegen een der Partliijen, voor eenige Rechtbank, een Proces aanhangig 
hebben , zijn zij verpligt daar van, bij het uitbrengen hunner advisen 
in zoodanige zaak, aan het Collegie kennis te geven; waar van aan- 
teekening zal moeten worden gehouden bij de Notulen.

van

Art. 14.

Zij zullen van alle hunne verrichtingen; in Ojjicio, houden een be
knopt Journaal, en hetzelve, alle zes maanden, met bijvoeging van alle 
de, door hun, geduurende dien tijd, ingediende advisen, met hunne 
onderteekeningen bekrachtigd, en door de Secretarissen van Justitie of 
die als zoodanig fungeeren, behoorlijk geauthentiseerd, doen toekomen 
aan het Hoge Gerechtshof, ten einde, door hetzelve, te worden geëxa
mineerd, en naar bevind van zaken gedisponeerd.I

Art. 15.

Ook zullen de Secretarissen van dezelve Collcgiën van Justitie/ op 
verbeurte van hun Officie, en van de verdere Bedieningen, welke zij 
mogten bckleeden, in cas van nalatigheid, gehouden zijn, alle zes 

• maanden, aan het Hoge Gerechtshof intezenden alle de schriftelijk ad
visen van den Voorzitter en verdere Leden, met welker Stemmen, in 
voorkomende zaken, tegen het gevoelen van den Advocaat Adviseur; 
is geconcludeerd geworden.

Art. 16.

: De Advocaten Adviseurs zijn gehouden/ alvorens in functie te tree- 
den; in handen van

■

den Opper-gehieder, ter plaatse; alwaar zij be
scheiden zijn, afteleggen den Eed hier navolgende:

»lk bclove en zweere, dat ik; aan de Bataafsche Republiek,1 
»> en den Gouvemeur-Generaal 
«Iudiën; gebouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn Ambt; als

wegens dezelve, in Bataafschvan

j
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«Advocaat Adviseur/ bij liet Collegie van .• •. V M
,■ . ter goeder trouwe/ met alle vlijt en«te .

«naarstigheid zal waarnemen/ dat ik, in alle zaken, bij hcfc- 
»zelve Collegie voorkomende/ zoo van Justitie, als van Gratie, 
«zal adviseeren met alle oprechtheid, eerlijkheid en onzijdig- 
«heid, zonder daarin aan de Parthijen toetedragen ecnige gunst 
«of ongunst/ en zonder mij daarvan te laten aftrekken, door 
«eenige beweegredenen hoegenaamd; en dat ik, zoo veel eenig- 
«zins in mijn vermogen is, getrouwelijk zal in acht nemen en 
«naarkomen de Instrutie, voor de Advocaten Adviseurs, reeds
« gemaakt, of nog te maken.”

Deze Instructie, zal door het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek/ 
kannen/worden geampliëerd, geëxpliceerd, vermeerderd, of vermin
derd , zoo en in diervoegen, als zal bevonden worden te belmoren^

\

*■

r

:
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IIbt STAATS-BEW1ND der BATAAFSCüE REPUBLIEK, in over- 
weging hebbende genomen:

Dat de Handel van Thee, op het Keizerrijk van China, met het 
meeste voordeel, zoo wel voor den Staat, als voor die geenen, welko 
daarin aandeel zullen hebben, alleen kan gedreven worden door mid
del wan zeer aanzienlijke Capitalcn, op uitgebreide Grondbcginzclen,
geduurende een aantal jaren, met standvastigheid opgevolgd; ------ -
onder het geduurig ontvangen en gadeslaan van wel gegronde narich
ten;— en laatstelijk, door de observantie van zoodanige vaste, en wel
geregelde instellingen, als waar door de ingezetenen van liet gezegde 
Keizerrijk van China, aan de goede trouw, en commerciccle vermo
gens der Vreemde Natiën, met hunlieden handeldrijvende, gewoon

*
!;

kunnen worden gemaakt.
• Dat deze verëischten niet anders kunnen worden verëenigd, dan bij

Thee, inliet oprichten van eene Maatschappij , tot het inkoopen van 
het Rijk van China, en het invoeren van dezelve hier te Lande, bij 
O et roij ge pri v ilcgiëerd.

Dat, omme de Compagnie gelegenheid te geven, ten einde, na dat 
zij aan hare vcrpligtjngen, omtrent den Thec-handcl, zal hebben vol
daan, van de Capitalcn, welke zij mog overig mogte hebben, het 
meeste voordeel te genieten, zij het vermogen dient te hebben om me
de te navigeeren, en te handelen op de overige Landen, beoosten dc 
Kaap de Goede lloop gelegen, mcL concurrentie van alle andere Inge
zetenen dezer Landen, en voor zoo verre zulks aan hun is toegestaan, 
en niet verder.

'}

;
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Dat, door den Handel van deze Compagnie op Africa en Asia, nood- 
wendiglijk de Navigatie, Commercie, Traficquen en'Fabricqucn dezer 
Landen, voornamenlijk in tijden van Vrede, aanmerkelijk moeten wor
den bevoordeeld, en aldus de innerlijke Welvaart en Voorspoed van 
dit Gemeenebest voorgestaan.

En dat, eindelijk, ,;het alleen .aldus mogelijk; is, alle de Ingezetenen 
dezer Landën, welke verkiezen zullen in de gezegde Maatschappij iri- 
tesekrijven', in staat te stellen; om dadelijk aandeel te hebben -aan die 
Yoordeelen, welke, onder Gods Zegen, zullen.mogen worden verwacht, 
zoo wel uit Raar Privilegie tot den Thee-handel, als uit die Commer
cie, tot dewelke . zij, benevens alle Ingezetenen .dezer Landen, wordt 
toegclaten. .o'

Heeft goedgevonden te statuceren, en te ordonneeren, gelijk hetzelve 
statuëert, en ordonneeert mits dezen.

Art. 1.

'Er zal worden opgericht eene Maafschappye, welke den naam zal
voeren van: Asiatipche, en voor den- Chineeschen Thee-handel 
Geociroijeerde ,(Compagnie. . , t: j \

Art. 2.

Deze Compagnie zal worden bestuurd door negen Bewindhebberen, 
welke zullen vergaderen binnen Amsterdam. :
K‘)b uajjinbqo • ••M'.-.poo ) 

of) ji:;

Geduurende dén lijd van een-en-twinlig achtereenvolgende jaren 
zal deze Compagnie alleen liet uitsluitend Voorrecht bezitten, om 
Thee, het zij in liet Keizerrijk van China, het zij elders, door de
zelve, ingekogt, in de Havenen dezer Republiek intevoeren.

Ten dien einde zal het Verbod, tegen den Invoer van Vreemde 
Thee, <j>p dezelfde wijze, .als zulks thans is subsisteerende, voor den 
gezegden tijd van, cen-ch-lwtntig jaren worden vernieuwd.

Ook zul Jen, geéne Ingezetenen dezer Landen, Thee, bij hunlieden 
in China ingekocht, elders, dan in Asia, mogen verhandelen.

Urii

iCS
Art. 3.

'• , ii-j.

/I os:)b m: j uli >F> i i 
. . r!>b • ;sb . bss c"•

wan-

nd ruo nob’ïow •.

De Compagnie zal geene Thee elders mogen inkóopen, dan 
nepr zij , ,ter’ plaatse van zoodanigen Inkoop, met zulke schade wierdt

42
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verkogt, dAt.de Compagnie, daar doorj meen voordeel,kond'e beha
len-, dan met de Thee in China te doen inkoopcn. ynJi ut> j.{\l.yrn'rr:

. i'.yl'iti-J 
M .dj.o.d x:

.->a ,‘^suo'5 .1 v
De Compagnie' zal vermogen té vaardn1, en Handel tö 'drijven op 

alle Landen, beoosten de Kaap de Goede Hoop-, zoó vfél in Africa 
als» Asia gelegen, doch niet anders, ' dan met' concurrentie van de 
overige Ingezetenen; van den Staat $ ook niet verdor dan aan dezcl- 
ven, bij de Wetten van den Lande, zal zijn; toegestaan.

Op andere Landen, dam dié. geene ,• welke in Afric&y beöbstén de 
Kaap de Goede Hoop, ofte wel in Asia gelegen zijn, zal <le Com
pagnie niet vermogen Handel te drijven.

; III •: 1 U'V

Art. &• • u )

iv

/ f .

■ .. ■ 1 v. , laöyj n

Art. 6i ‘ *H»a : • , :rj'. .

Van de Thee, bij de Compagnie ingevoerd, zullen geene Inko
mende Rechten aan den Staat worden betaald.

Doch van alle overige Waaren, bij dezelve in- öf uit gevoerd, zul
len dezelve Belastingen, mitsgaders Inkomende en Uitgaande Rech
ten, als bij de overige Ingezetenen van- den Staat», wöfden opge-- 
bragt.

Art. 7.
v/«11r111 /

Zoo lange de Staat zal oordeclen, zijne belangen , daar! door, niet 
te zijn benadeeld, zal dezelve aan deze Compagnie opdragen den 
verkoop, in commissie, van zoodanige Producten, als uit de Domei
nen yan den Staat in Indiën zijn voordspruftende ?, en 
behoorlijk kannen worden te GeJilc gemaakt, ,cn zulks volgens (jver- 
ëenkomsten ea bepalingen, ten. dien opzichte te treffen.' ..

. . eb r'. , r.y.y.ii
cv. > i:, i\ J*»d fox ?>br.io iriib

Het'Capitaal van déze Compagnie zal, bij Inschrijving, 'bestaan 
uit agtlien ïïillioenen Hollandsche Guldens Casgeld, cty verdéeld' 
worden in zes duizend’ Actiën, ieder Yan drie duizend' Cruldens. Gas-

1-1 " i ■ •: i‘-j . i'IÜÏ»1

i iü 'ü.

\ aldaar niet

.!)■>»/ ï

.{. ’

!<::/

1
'

geld.
Een derde van deze Penningen .zal worden opgebragt binnen bet 

eerste jaar, zedert den dag der Inschrijving.
Het tweede.'derde , binnen het tweede jaan';; fi;>: oC
En het, Uatste, derdeyzoo wanneer' hot door BeOindh'cbboreni nood-

■
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• I
zakdijk wordt geoordeeld, lietzelve interoepen, binnen bet derde jaar, 
of later alles op zoodanigen tijd en termijnen, als, door Bewindhebbe- 

zullen wprden bekend gemaakt
. j;i md .

. .vjfyjöff

■

ren,

Art. 9. f:.ü.l

sta
Be Compagnie zal de faculteit hebben, om, na dat de agttien 

Milliocnen ingeschreven Capilaal zullen zijn betaald, dit Capitaal, 
bij inroeping, ten laste der Deelhebbers, te vergrooten met tien, 
vijftien, twintig, ofte uiterlijk vijf-en-twintig proCent.

Doch zal zoodanige inroep niet mogen geschieden, dan met toe
stemming van beëedigde Hoofd-participanten, en na dat, ten minsten 
drie jaren achter elkanderen, agt proCent Dividend aan de Deelheb
bers zal zijn betaald. '

i a

Art. 10.

De Inschrijvingen in deze Compagnie, bij Art. 8 vermeld, zullen 
geschieden bij de ontvangers

Te Leeuwarden. 
Te Groningen. 
Te Zwolle.
Te Campcn.
Te Deventer.1 
Tc Zutpben.
Te Nijmegen.
Tc Arnhem.
Tc Utreclit. 

s In. den Bosch.

' i i l i’.

..n'i

ftom :•
-aft! ti

• r .1) r*j ï
* J > flï'-lCSJS, . ■ 

3‘ï"7il!) r.T;.

Të Middelburg, m 
; iri . In den Haag.

Te Dordrecht.
Tö Amsterdam.

. Tc Hotterdam. 
ijr.'r-jJUxdl ' Te Alkmaar.

f‘b i.M v ’ ■■ •»! «;
,-Zij zal; geopend worden met den. 

en gesloten met d^n; l}

ï

i

.nvn-jf

h«> -HA
n->

?.<•

:V

Art XU

Men: zal nin deze. Cconpagpie mógen paTticipeeren niet cene enkele
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,Actie, en Lij aldien het mogte gebeuren,' dat mecrdére Penningen 
waren ingeschreven , dan tót het . beloop van de yoorzeidev.agttien 
Milliocnen llollandsche Guldens Gasgeld, 2al aan:diesigeenen-j vwelke 
voor een-en-vijftig duizend Guldens, ofte meerder, hebben ingeschre
ven, hun Gapilaal, 
einde anderen plaats te geven.

evenredigheid, verminderd worden, tennaar

: Art- 12. in'; : t ;

Bij aldien eenig Deelhebber het. tweede, ofte wel het derde termijn 
niet kwam te betalen, zullen Bewindhebberen de keuze hebben, om 
hem, door middelen van Rechten, daar toe te'constringceren, ofte wel 
de Penningen,'bereids door hem betaald., ten'behoeve der Compagnje

i .:

H,

l

verbeurd te verklaren.

Art. ,13.

Zoo dra de Inschrijving zal zijn gesloten, zullen alle de Actie hou
ders, bij meerderheid van Stemmen, uit hun midden, eligeercn het 
getal van zestig Hoofd-parlicipanten.

Alle die geenen, welke één, twee, drie, ofte vier Actiën bezitten, 
zullen bij deze Slemminge, -zoo veele Stemmen uitbrengen, als zij 
Actiën in eigendom zullen hebben. • r ;

Die geenen, welke vijf Actiën, ofte een meerder getal bezitten, zul
len echter niet meer dan vier Stemmen hebben uitlcbrengen; men zal 
bij deze gelegenheid zijne Stem bij procuratie, ofte in Geschrifte, mo
gen uitbrengen.

Art. 14.

Niemand zal Hoofd-participant kunnen zijn, dan die Ingezeten dezer 
Landen, en vier Actiën in.de Compagnie is bezittende, staande op 
zijnen Name, zonder bedrog, ofte iemands hulpe, mitsgaders onverpandy 
ofte onbezwaard.

Hoofd-participanten zullen zich niet in den derden graad van Bloed
verwantschap of Zwagerschap mogen bestaan.

Alle drie jaren zal een derde gedeelte van deze HoolU-participanten 
aftreeden, en worden geremplaceerd op dezelfde wijze, als bij de Elec
tie heeft plaats gehad, zonder dat de afgetreedene Hoofd-participanten, 
voor de eerskomende drie jaren, eligibel zullen zijn.1

1
:

:

Art. 15.

De zestig Hoofd-participanten zullen, bij meerderheid van Stemmen/

I

\■\

m
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des noods, bij Procuratie uittcbrengèn , dë negen Bewindhebberen der 
Compagnie eligeeren, en dezelve bij-vervolg van tijd , en bij plaats
hebbende vacatures, op* dezelfde wijze rcmplaceeren.

333
:::

Art. 16. ^ rffeni . .': • ï
*■ .»u ri! r i rJ- ;:•> r Mo,?

Niemand zal Bewindhebber; hunnen zijn, dan die Ingezeten dezer 
Landen, en vier Actiën, in de Compagnie is bezittende, staande pp 
zijnen Name, zonder bedrog, ofte iemands hulpe, mitsgaders onver
pand ofte onbezwaarde ■

Bewindhebberen zullen zich niet in den vierden graad van Bloed
verwantschap of Zwagerschap mogen bestaan.

Bewindhebberen zullen geniéten een jaarlijksch Tractement van drie 
duizend Guldens, en daarenboven onder elkanderen verdeelen één pro- 
Cent van de Uitdeelingen, aan Deelhebberen geschiedende, zonder meer. 

rr i;d

7 1 :-i\

■» ■ —........; cs. ! -

;•:: - 'ro'/o

£t(i....... : ikïI ifc\y.'‘..

Art. 17.
t ÜtS tv !?!.-

Buiten deze negen Bewindhebberen, zullen de gezegde zestig Hoofdr 
participanten, uit hun midden, eligeeren een getal van negen heëedig- 
de Hoofd-participanten. , imp ,.r. . • sa jid n —

Art. 18.

Deze beëedigde Hoofd-participanten zullen zich niet mogen bestaan 
in den vierden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap. is.U 

Alle drie jaren zal een derde gedeelde van deze.negen becedigde 
Hoofd-participanten aftreeden, en worden geremplaceerd óp'dezelfde 
wijze, als bij de Electie heeft plaats gehad, zonder dat de afgetreedene, 
voor de eerste drie jaren, eligibel zullen zijn.

: -x 8j- <' i *.
,)• •„hvaw ■ Art. 19.

Becedigde Hoofd-participanten zullen vergaderen binnen Amsterdam/ 
onder voorzitting van oenen Praesident, door hunlieden te verkiezen, 
zij zullen van zelven vergaderen eenmaal in het jaar, en niet langer, 
dan cenc maand, zitting houden.

Bij die gelegenheid zullen zij van Bewindhebberen ontvangen een 
summier Relaas van de Expeditien, op Zee zijnde, van de voorhanden 
zijnde Retourcn, en wijders van:'dén gantschen toestand van Compag- 
nie’s zaken.' — Zij zullen verder bijeenkomen, wanneer zij door Be
windhebberen daartoe zullen worden geconvoceerd.

i‘jJRÜ {.'

5

.
• fl
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., r,Vo(y 4», dagen, dat zij vergaderd zijn, zal ieder derzelve genieten 
eenDag-gcld van tien Gulden*.

A-'Art. 20.

Bewindhebberen zullen de Gapilalen dezer Compagnie, met 
heid, en oplettenheid, ten meesten Dutte, zoo wel van den Lande, 
at* van Deelhebberen, bestuuren; —alle hunne kundigheden

vroom-

en ver
mogen besteedönde, ten einde daar van de' meeste vruchten worden ge
trokken. r-Zij zullen aldus het toezicht en de directie hebben op
de uitrusting der Schepen;------over den Handel daarmede te drij-

over het té Geldé maken der bekomene Retourcn; in éénven;-
woord, over alles het geen tot het emploij der Penningen dezer Com
pagnie van verre, ofte van digte bij j direct of indirect zoude kunnen
spéeteeren.
'} Bewindhebberen zullen dienvolgendé ook de noodige Ministers en 
Bedienden in China aanstellen, en hunne Bezoldigingen behoorlijk 
regelen.

Bewindhebberen zullen zich het werk onderling vcrdeelen;----
duürige en geregelde Vergaderingen houden, onder voorzitting van 
eenen President, bij tourbeurten voor eene Maand, zullende fangec- 

en bij meerderheid van Stemmen besluiten.

ge

ren;

Art. 21.

. Bewindhebberen.zullen hunne eerste Rekening doen, zes Maanden 
na den Verkoop ven hefc eerst Retour uit China, en dezelve vervolgens, 
van laar Vlot J,?az, np denzclidén tijd afleggen.

. Deze'Rekening zal/moeten zijn ingcriclit op eenc klare en duidelijke 
wijze, 'nn geschieden, zonder eepige ,achtei‘houdenhcid ofte $ccfel.esse, 
hoe ook genaamd.

Zij zal behelzen de summiere opgaven der Ontvangsten en Uitga
ven der Compagnie, met de waarschijnelijke waarde der voorbanden 
zijnde Retouren, en de laatste Balance, bij de Compagnie gesloten, 
t<Jt Bijlage hebbem ' nor-'..y n 
<-Deze Balancenj-zullen moeten worden onderteekend door den.-Opper*, 

boekhanden, en door de Boeklioudccs, • onder hunne, verantwoordeiyk- 
beid, dat dezelve echt en getrouwelijk,• vólgens ;de Bogken en Beboer 
ken , z^n opgemaafct/i fi! ƒ {j. x.r . ; r.Ya j'.l
-De-Rekening aal geschieden lep overstaan van Lecedigde HoofdrPar- 
ticipanten, mitsgaders Sn tegenwQordi^heid van zoodanigo Participanten», 
al* verkiezen;/zullen dezelve bij > to ■.woonen;/i4w»-zij zaL/vorrolgeq* 
gedrukt en aan ieder.’derParticipanten :wordüö toegezoud(miy>v’j .'.jA';;’’ -?

,»■

. ti i.,S Vi >?I: i:.. Cil f.f,
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t **r Art’. 22vj<>7 ol) rjn =

T'»Ci ;: r y >% I . : =9
3Te {jelijker • tijd», met; het doen efer' Rekeningen,' zullen. Bewind» 

hebberen: kennis geven van de gcdecerbeerde 1 Uitdeelingen.
Deze Uitdeelingon', > wanneer de behaalde. Winsten zülks iullèA toe^

laten, zullen telkens gebragt worden tót 8! proCont .van het ingelcgde 
Capitaal;-— zij zullen liet beloop van 8 próCcntniêt mógen o Ver» 
treifen. ■ O. , XïJii.4.j:;t c (foofl.• *1; • ./ •»••,- : . -j : • : i. i

1 • > .‘ij J. J lx) Zl’Xi

ib oltu »Arki2&<; ). v. f:.
ÖJ

Bij het inleveren van de derde Rekening.; en vervolgens van> drie 
tot drie jaren, zullen nadere Balancen van de Compagnie behoorlijk 
worden opgemaakt; — de' zeilende Cargazociren berekend zijndb op do 
Inkoops-waarde; — en de voorhanden zijnde- oriverkogte Retóuren/ 
mede op de Inkoop*-waarde met 20 proGento avance vermeerderd!

Van de zuivere Winst, welke, volgens-deze; Balancen, successi ve- 
lijk zal blijken gemaakt te zijn, - zal,/na dkt' de agt proGenli Dividend 
over dat jaar zal zijn afgetrokken, worden gerepaclitiëei’d:, v 

Bijaldien dezelve bedraagt vijf-en-twintig proCent van ’t Capitaal., 
ef daarenboven, vijf proCent aan. dcii Staat, en tien proCent onder 
de Participanten.

Bijaldien zij bedraagt twintig proCent,' of daarenboven/ drié: pro
Cent aan den Staat, en zes proCent onder de Participanten;

Bijaldien zij bedraagt vijftien proCent, öf daarenboven; tWett ëö 
een balf proCent aan den Staat, cn; vijf proCent onder' dfe PSrtitiR 
panten.

En laatstelijk, wanneer zij bedraagt tien proCent, of daarenboven, 
één en eon balf proCent aan den Staat,, en. drie proCent aan de Par
ticipanten. . , f,. . f , f{ ^

Zoo de zuivore Winsten bedragen minder dan tien proCentj zullen 
de Compagnie blijven, doch op (leszeifa Koeken 

worden,gebragt op ccne afgezonderde Rekening, onder den naata.van 
Repartitie-rekenitigf . :-1

Op dezelfde Rekening zal worden. gebragt, hfit geen de zuivere 
Winsten meer- bedragen, dan.de Reparti tien, in voegen voorschreven, 
aan,den Staat geschied,, en onder de Participanten verdeeld.

Deze Repartitie-rekening; zal, bij veryolg, in bet opmaken' vap dén 
Staat der Compagnie blijven doorloopen; bet ïonds, daar uit voor
spruitende, zal alleen verstrekken*, om, bij de Liquidatie, onder dc 
.Winsten van de Compagnie te worden gebragt.

• Bijaldien* heit Octroip geprolóngtiécrdf mogte woecJoA;- zAl de jBalaflce

zij in ,den. boezem van



BIJLAGE LIT. E. ----OCTROIJ.336

de Compagnie, -op de wijze, hier voren bepaald, worden opge
maakt, — de Uitdecling, zoo wel Ordinair als de Repartitie, mede 
m dit Articul vermeld, geschieden, en vervolgens het, derde gede'eltc 
van het Fonds van de Repartitie-rekening aan den Staat worden uit
betaald, doch de overige twee derde gedeelten, op eene nieuwe Reke
ning, gebragt, ten einde bij de eindclijkc Liquidatie der Compagnie 
onder de Participanten te worden verdeeld. . '-

Doch, bijaldien, na de expiratie der voorzegde een en twintig ja- 
ren, het Octroij tot den Thee-handel door den Staat niet mogte 
verlengd worden, zal de Compagnie, in alle gevallen, gehouden zijn 
te liquideeren.

Bij deze Liquidatie zal, ten Besluite,. aan den Staat worden uitge
deeld een derde gedeelte der overgeblevene zuivere. Winsten, daar 
onder begrepen het Fonds van de Repartitie-rekening, in voegen 
voorschreven, op die van Winsten overgebragt. — ; - =x<

De Repartitiên, in maniere voorschreven, aan den Staat te geschic-, 
den, zullen tot recognitie, wegens de verleening van het tegenwoordig 
Octroij, en tot schadeloosstelling van .den Slaat, wegens de Inkomende 
Rechten, welke niet op de Thee zullen geheven worden, verstrekken.

van

Art. 24.

Bijaldien Bewindhebberen mogten noodig oordeelcn, het laatste 
derde gedeelte van de ingeschrevene Penningen, volgensvArticul ü, 
interoepen, zullen zij het Collegic van beëedigde Hoofd-participanten 
bijeenroepen, en hunlieden daarvan kennisse geven.

Art. 25.

Beëedigde Hoofd-participanten, cénige bedenkingen hebbendé op 
het summier Relaas, Articul 19 vermeld, ofte op de Rekeningen en 
Balancen, door Bewindhebberen ingclcverd, op de Uitdeelingen, door 
hun gedecernecrd, ofte laatstelijk op het inroepen van 
derde gedeelte der ingeschrevene Penningen, zullen dezelve brengen 
ter kennisse en decisie van den Asiatischen Raad.

Bijaldien Bewindhebberen zich, door de uitspraak van gémeldcn 
Asiatischen Raad, bezwaard mogten vinden, zullen zij bet geschil 
vermogen te brengen ter kennisse van het Staats-Bewind, ten einde, 
door hetzelve, daaromtrent, finaal te worden gedisponeerd.

het laatste

i Art. 20.
• ,• • • •' •./ ';I 'ji.

Beëedigde Hoofd-participanten zullen het vermogen hebben, om de
■ i r£>
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Rekeningen en Balancen, door Bewindhebberen ingclcvcrd, met de 
Boeken van de Maatschappij te confrontecren, en daartoe, des begee- 
rende, door den Opper-boekhouder en Boekhouders der Compagnie 
moeten worden geadsisteerd.

Art. 27.

■ Wanneer Twintig Participanten, ofte wel een meerder getal, te 
zamen bezittende in de^e Compagnie eene Sorame van vijfmaal hon
derd en tien duizend Guldens Capitaal ofte meer, hun schriftelijk 
verlangen daartoe aan Bewindhebberen te kennen zullen geven, zullen 
deze de beeedigde negen Hoofd-participanten convoceeren.

Gemelde Participanten zullen, in zoodanig geval, aan beeedigde 
Hoofd-participanten inleveren eene Memorie, behelzende de redenen, 
uit hoofde waarvan zij die convocatie verzogt zullen hebben. Deze 
Memorie zal alleen tot grondslag mogen hebben de meeninge, het zij, 
4at liet Oclroij door Bewindhebberen is overtreeden, het zij dat, door 
dezelve, zoodanige Commerciëele maatregelen zijn genomen, waar 
door gemelde Participanten oordeelen, de belangen,der Compagnie, 
op eene notabele wijze, te zijn benadeeld.

Hoofd-participanten, de bezwaren Yan Participanten ongegrond vin
dende, zullen directclijk uit elkandcren scheiden.

Dan dezelve, het zij geheel, het zij ten deele, gegrond houdende, 
zullen zij dezelve brengen ter kenuisse van Bewindhebberen, ornme 
daarinne te voorzien, en de Besluiten, ten dien einde te nemen, 
aan beeedigde Hoofd-participanten te worden medegedeeld.

Bijaldien beeedigde Hoofd-participanten vermeenen, aldus geene 
voorzieningc, ofte geene genoegzame voorzieninge, door Bewindheb
beren, te zijn geschied, zullen zij dc zake brengen ter kennisse van 
de Asiatischen Biaad, dewelke, na ingekomen bericht van Bewind
hebberen, daaromtrent zal beslissen.

En laatstelijk zullen Bewindhebberen of beeedigde Hoofd-participan- 
ten, zich met deze beslissing van den Asiatischen Raad bezwaard oor- 
declende , de zaak vermogen te brengen ter finale decisie van het Staats
bewind.

Art. 28.

Bewindhebberen zal worden bediend, door eenen 
Eersten, en door eenen Tweeden Secretaris, door eenen Opper-Boek- 
houder en twee Boekhouders; door eenen'Eersten, en door eenen Twee- 
den Pakhuis-meester, mitsgaders door zes Eerste en zes Tweede Cferc- 
quen.

Het Collegie van

43
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- Het Tractement van deze Ministers en Bedienden, tezamen geno
men, zal niet mogen overtreffen eene somme van vijfendertigduizend 
Guldens ’s Jaars.

Bijaldien Bewindhebberen, tot een eigen omslag der Compagnie , 
vermeenen mogten, meerdere Bedienden noodig te hebben, zullen zij 
dezelve niet mogen aanstellen-, noebte bun Tractement bepalen, dan 
met concurrentie van beëedigde Hoofd-participanten, docb, zoo deze 
hunne toestemming mogten weigeren, zullen Bewindhebberen bun 
voorstel vermogen te brengen ter kennisse van den Asialischen Raad , 
dewelke, na beëedigde Hoofd-participanten te hebben gehoord, finaal 
deswegens zal beslissen.

I' •
Art. 29,

Tot het verwerken der Goederen, aan de Compagnie toebehoorende, 
zullen Bewindhebberen zich van de Waagdragers Yeemen moeten be
dienen, ofte wel van andere Daglooners, zonder daartoe vaste Werk
lieden in dienst te bebben.

Art. 30.

Het Collegie van becedigdè Hoofd-participanten zal worden bediend 
door eenen Secretaris.

Deze Secretaris zal tevens bet Collegie van Hoofd-participanten , 
wanneer bet vergaderd zal zijn, moeten bedienen.

Art. 31.

De instellingen ; bij de volgende Articulen vermeld, zullen worden 
aangemerkt als fundamcnteele Wetten van dc Compagnie, waarvan bet 
Bewindhebberen niet zal geoorloofd zijn afte wij ken , om weiterede, 
ofte onder welk voorwendzel zulks ook zoude mogen wezen.

Art. 32.

Be Compagnie zal hare Yerkoopingen houden in Amslerdamsch 
Bankgeld.

Art. 33.

Uitgezonderd in tijden van openbaren Oorlog met Europesche Zec- 
Mogenheden, zal de Compagnie ten minsten twee jaarlijktche Thee-

t
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verkoopingen houden. Zij zal de overige Goederen van hare Retourcn 
mede publiek moeten verkoopen, op. zoodanige wijze en tijden, als 
Bewind hebberen geraden zullen oordeelen.

Art. 34.

Uitgezonderd in tijden van Oorlog met Europesche Zee-Mogenheden, 
zal zij, in het vijfde Jaar, zedert het verleenen van dit Octroij, en 
vervolgens, zoo lange hetzelve duuren zal, ten minsten vier miliioe- 
nen Ponden Thee, bij iedere Verkooping, ter koope moeten aanbie
den.

Zes weeken, vóór ieder der Thee-verkoopingen van de Compagnie, 
zullen Bewindhebberen gehouden zijn. aan den Asiatischen Raad in- 
tezenden het Tarif van de minste Prijzen, tot dewelke zij zich ver- 
pligten zullen, de verschillende zoorten van Thee aan de Koopers oveiS 
< cl aten ; dit Tarif, bij den Asiatischen Raad goedgekeurd zijnde, zal 
opgevolgd worden.

Doch , ingeval van verschil tusschen het oordeel van den Asiatischen 
Raad, en den voorslag van Bewindhebberen, zal de zaak ter kennnisse 
van het Staats-Bewind worden gebragt, en zoodanig Tarif, het welk, 
bij alle Yerkoopingen, ter publieke kennisse zal moe ten worden gebragt, 
bij hetzelve Cnalijk vastgesteld.

Binnen ieder der eerste vier jaren, zal de Compagnie, op zijn minst, 
eene schcepsruimte van 3000 Lasten, jaarlijks, naar China moeten uit
zenden.

Art 35.

De Schepen, tot den Inkoop van Thee, in China, bestemd, zullen, 
nit deze Landen, dircctelijk op dat Keizerrijk, en van hetzelve, di- 
rectelijk op deze Landen navigeeren, zonder dat, door middel van de
zelve , op eenigc andere Plaatzen hoegenaamd, Handel zal mogen wor
den gedreven.

De Inkoop van Thee zal alleen met Zilver moeten geschieden.

Art. 36.

De Compagnie zal niet vermogen eenige Expeditiên te doen, dan met 
gehuurde Schepen, en deze Schepen zullen, door Bewindhebberen, 
niet mogen worden bevracht, anders, dan bij Publicque Aanbesteedinge, 
na dat de Yoorwaarden tijdig genoeg Ier kennisse van alle de Ingeze
tenen dezer Landen zullen zijn gebragt, om tot deze hevrachtinge te
kunnen mededingen. ■ 1 — • ■ ■■■> — ~ s
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De gehuurde Schepen moeten zijn, gekoperd, niet langer dan agt 
jaren gebouwd zijnde geweest, in het bijzonder tot den dienst, door 
dezelve te volbrengen, ingericht, en door deskundige en neutrale Lie
den worden geëxamineerd, of zij tot de voorgestelde Reizen in staat 

4 zijn bevonden.
Drie jaren na de dagleekening van dit Oclroij, zullen deze Schepen 

niet anders mogen worden gecommandeerd, dan door Capiteinen, wel
ke > bij een voldoend examen zullen hebben beweezen, de observa- 
tiën ter bekomingc der Lengte op Zee te kunnen doen, en bereekenen.

Gedurende deze drie jaren, zullen de Capiteinen , welke in staat zijn 
het voorzegd Examen afteleggen, bij gelijke verdiensten, tot het be
vel over de ingehuurde Schepen, bij voorkeuze, worden gebruikt.

De Capiteinen over Schepen van de Compagnie, naar Asia gedestineerd, 
zullen de Kaap de Goede Hoop niet mogen aandoen, dan, daartoe, 
volgens Zeemanschap, volstrekt genoodzaakt zijnde, of wel volgens bij
zonderen last, door Bewindhebberen alleen te geven, om goede rede
nen, en uit hoofde van buitengewoone oorzaken.

Art. 37.

De Compagnie zal geene Vaste Goederen, hoegenaamd, in Europa 
mogen bezitten.

Zij zal nergens eenige Militaire Etablissementen, van welken aart 
ook, mogen aanleggen, ofte Fortcrcssen bouwen, ofte op eenige wijze 
hoegenaamd ook, in bezit hebben.

Beoosten de Kaap de Goede Iioop, zal de Compagnie geene andere 
Tcrritoiren ofte Gebouwen, hoegenaamd, bezitten, dan alleen dezul- 

• ken, als in Afrika of Asia, tot het opslaan, gadeslaan, en afleveren 
van Goederen, of lossen, en laden van Schepen, mogten benoodigd 
zijn.

I Zoo dra de Compagnie aldus eenige Vastigheden, voor haren Han
del onontbeerlijk, zal verkregen hebben, zal zij daar van kennisse ge
ven aan den Asiatischcn Raad, en aan beëedigde Hoofd-participan
ten, met overlegging van de Rekening der onkosten, daar door ver
oorzaakt zijnde geworden.

En zullen zoodanige Vastigheden niet anders, dan, als dood Capi
tal, op deszelfs Boeken, bekend staan.

'

Art. 38.

De Compagnie zal geene Gelden mogen opnemen of negotiëeren, teir 
ware zulks geschiede onder Verband van terug gekomene Retouren, en
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onder de Voorwaardc, dat de opgenomene Penningen uit den opbrengst 
der eerste Verkoopingen, zullen worden afgelost.

Zij zal geen deel mogen nemen in eenige Rhedcrijen, ofte Gcldlce- 
ningen, van welken aart zij ook zouden mogen zijn, ook niet in eenige 
Publicquc Effecten, Binnenlandsche of Buitenlandsche, zijn geïnteres
seerd.

Zij zal even min eenige Penningen a deposito, ofte onder Ilijpo- 
thcecq, mogen uitzetten.

Art. 39.

Bij bet Collegiê van Bewindhebbercn, zal resideeren een Ambtenaar, 
bekend onder den naam van Commissaris van het Staats-Bewind, 
bij de Asiatische, en tot den Chineeschen Thee-handel, geöctroijeer
de Compagnie.

Hij zal moeten zijn Ingezeten dezer Landen, en geene Actiën in de 
Compagnie bezitten.

Hij zal genieten eene jaarlijksche Wedde door de Compagnie te be
talen, ten beloopc van zeven duizend Guldens, zonder eenige Emolu
menten, en ziltinge bebben, recht over den Praisident van bet Colle- 
gic van Bcwindliebberen.

Hij zal het vermogen bebben, om alle Vergaderingen, Commissicn, 
ofte Besoignes, hoegenaamd, waarin, bet zij doorbet Collcgie van Be
windhebbercn, bet zij door Commissarissen uit dezelve, over de be
langen van de Compagnie zal worden gedelibereerd, des verlangende, 
bijtewoonen, en, ten dien einde, tijdig, van alle diergelijke Vergade
ringen, Commissiën of Besoignes worden geadverteerd.

Hij zal daarenboven toegang bebben tot alle de Brieven, Charters, 
Boeken, Papieren en Documenten, aan de Compagnie toebeboorende, 
zonder dat hem dezelve, onder welk voorwendzel zulks ook zoude mo
gen zijn, zullen kunnen worden ontzegd.

Hij zal tot pligt bebben, om toetezien, dat in geenen deele, hoege
naamd, door Bcwindliebberen van de Compagnie, tegen de letter of
den zin van dit Oclroij worde gehandeld.

Bijaldien bij vermeent, dat, door eenig Besluit van Bewindhebbc- 
ren, aldus tegen de letter, of den zin van bet Octroij mogte worde 
gehandeld, zal hij bet vermogen bebben, om, na dat zijne repnesenta- 
tien tegen zoodanig Besluit vruchteloos zullen zijn geweest, hetzelve te 
surebeeren, doch als dan binnen driemaal vier-en twintig uuren, ken- 
nisse van zijne redenen gevende, aan den Asiatischen Raad, gelijk Bc- 
Bewindhebberen,

De Asiatische Raad zal
van hunne zijde, mede gehouden zullen zijn te doen.

spoedig mogclijk, over bet geschil, tus-zoo
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schcn gezegden Commissaris van het Staats-Bewind, en de BewindheR- 
heren der Compagnie hoslissen, doch zullen deze laatste, wanneer zij zich 
door de uilsprake van den Asiatischen Raad bezwaard mogten vinden, 
vermogen, het geschil te brengen ter kennisse van het Staats-Bewind, 
ten einde, door hetzelve finaal, daaromtrent, te worden gedisponeerd.

Art. 40.

De Commissaris van het Staats-Bewind zal, in handen van dcszelfs 
Voorzitter, afleggen de navolgende Verklaring en Eed:

» Ik verhinde mij plechtig, dat ik den op mij gedragen Post, 
« met al mijn vermogen, overeenkomstig het Octroij der Asia- 
«tische, en tot den Chineeschen Theehandel, geoctroij eerde 
» Compagnie, getrouw, en ijverig zal waarnemen.

» Ik verklare, belove en zweere, dat ik geene Actiën, hoe- 
» genaamd, in de Compagnie, het zij directelijk, het zij indi- 
»redelijk, het zij op mijne eigene, het zij op andere Namen 
«bezilte; — dat ik, bijaldien zoodanige Eigendom, mij door 
«Huwelijk, Uiterste Wille, of anderzints mogte te beurt vai- 
»len, die Actiën, binnen den tijd van zes Maanden, zal alië- 
» neeren;— dat ik, ten allen tijde, wanneer ik voor mijne Re- 
» kening, het zij afzonderlijk, het zij in gemeenschap met andere 
«Persoon, of Persoonen, bij eenige handeling van Negotie, met 
«dezelfde Compagnie, liet zij directelijk, bet zij van Ier zijde, 
«het zij middelijk, ofte onmiddelijk, belang mogte verkrijgen, 
«hiervan onverwijld kennisse zal geven, ter Vergadering, en 
«mij uit dezelve, ofte uit de Commissiën, waarbij deze zaken, 
«het zij van verre, het zij van digle bij, in deliberatie mogen 
« komen, zal absenteeren; — dat ik, noch directelijk, noch van 
»ter zijde, deel hebbe in den eigendom van eenig Schip, bij 
» de Compagnie ingehuurd zijnde, ofte waarschijnlijk ingchuurd 
«zullende worden; dat ik, bijaldien zoodanige Eigendommen, 
«mij door Huwelijk, Uiterste Wille, ofte anderzints, mogte tc 
» beurt vallen, daarvan dadelijk, ter Vergadering zal kennisse 
«geven, en hetzelve, binnen den tijd van twaalf Maanden, zal 
» aliëneeren; dat ik, laatstelijk, voor mijne Rekening, het zij 
» abcoud er lijk, het zij in gemeenschap met andere Persoon, of 
» Persoonen, geen Handel, hoegenaamd, zal drijven op zoodanige 
* gedeelten van Africa, ofte Asia, waarop de Compagnie is Han- 
» del drijvende.
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a Ik belove en zweere, dat ik mij exactelijk zal reguleeren, 
den inhoud Tan het Placaat, hij de -voormalige Staten- 

- a Generaal, op den 10 December 1715, gearresteerd, tegen het 
» geven en nemen van verhodene Giften, Gaven en Geschenken.

» IK verklare en zweere, dat ik, directelijk, ofindirectelijk, 
» om het voorzegde Ambt te verkrijgen, aan eenigo Persoonen, 
» het zij binnen, of buiten het Bestuur, onder wat preetext of 
» naam zulks zoude kunnen geschieden, geene Giften, of Gaven 
» liebbe gepresenteerd, of beloofd, noch gegeven, -~-of beloven 
» noch geven zal.

» naar

Art. 41.

De Bewindhcbberen der Compagnie, en de beëedigde Iïoofd-parti- 
cipanten, zullen, in de handen van de Voorzitters hunner Vergade
ringen, afleggen de navolgende Verklaring en Eed.

» Ik verbïnde inij plechtig, dat ik den mij opgedragen Post, 
h met al mijn vermogen, overeenkomstig bet Ocfroij der Asia- 
wtische, en tot den Chinccschen Thee-handel, geöctroijeerde 
» Compagnie, getrouw en ijverig zal waarnemen.”

» Ik verklare, belove en zweere, dat de Som van twaalf dui- 
» zend Guldens, bij de Boeken van deze Compagnie op mijnen 
» Naam staande, aan mij zclven, en niemand anders is toebe- 
» lioorendc; dat ik dezelve in eigendom liebbe, onverpand, ofte 
» onbezwaard, mitsgaders zonder bedrog ofte iemands hulpej 
» dat ik ten allen tijde, wanneer ik voor mijne Rekening, het 
» zij afzonderlijk, het zij in gemeenschap met andere Persoon 
j> of Personen, hij eenige handeling van Negotie, met dezelfde 
» Compagnie, het zij directelijk, het zij van ter zijde, het zij 
» middel ijk, of onmiddelijk, belang mogle verkrijgen, bier van 
» onverwijld kennisse zal geven ter Vergadering, en mij uit de- 
» zelve, ofte uit de Commissiën, waarbij deze zaken, het zij van 
«verre, liet zij van digte bij, in deliberatie mogen komen, zal 
)> absentecren; dat ik noch directelijk, noch van ter zijde, deel 
)> liebbe in den eigendom van eenig Schip, bij de Compagnie 
» ingehuurd zijnde, of waarschijnlijk ingehuurd zullende wor- 
» den; dat ik, bij aldien zoodanige eigendom, mij door Huwe- 
» lijk, Uiterste Wille, of anderzinls, mogte te beurt vallen, 
» hetzelve, binnen den tijd van twaalf Maanden, zal alicneerenj—■
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» dat ik laatstelijk, voor mijne Rekening, het zij afzonderlijk, 
» het zij in gemeenschap met andere Persoon, of Persoonen, 
)) geen Handel, hoegenaamd, zal drijven op zoodanige gedeelten 
» van Africa, ofte Asia, waar op de Compagnie is Handel drij- 
» vende,”

» Ik belove en zweere, dat ik mij exactelijk zal reguleeren 
» naar den inhoud van het Placaat, bij de voormalige Staten- 
» Generaal, op den 10 December 1715, gearresteerd, tegen het 
» geven, en nemen van verbodene Giften, Gaven, en Geschen- 
» ken.

V

)> Ik verklare en zweere, dat ik, directelijk of indirectelijk, 
» om het voorsz. Ambt te verkrijgen, aan eenige Persoonen, 
» het zij binnen, het zij buiten het Bestuur, onder, wat pretext 
» of naam zulks zoude kunnen geschieden, geene Giften of 
» Gaven hebbe gepresenteerd, of beloofd, noch gegeven, of be- 
)> loven, noch geven zal.”

i

:
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LODEWIJK. NAPOLEON, door de gratie Gods en de Constitu^ 
tic des Koningrijks, Honing van Holland. iili .;

Wij hebben gearresteerd en arresteeren de navolgende

INSTRUCTIE voor den Gouverneur Generaal der 
Aziatische Colonien en Bezi^ingen van Zijne Majes- 
teit den Honing van Holland.

<

• • \ no kd ‘in.f ft

Art. 1.

Terstond na 2ijne aankomst te Batavia, zal hij den inhoud zijner 
opene Acte van Commissie brengen ter kennisse van den provisionee- 
len fungecrcnden Gouverneur Generaal, benevens de Raden van In- 
diën , en den dag bepalen op welken hij zich met de vereischte pleg- 
tigheid in zijne voorschreven kwaliteit aan het Volk zal doen voor
stellen. ■ ■) ■

Art* 2. ; /jr.nv.!-H-:b :
. ■ 1 . V

Hij zal zorgen dat onmiddelijk na zijne voorstelling zijne opene Ac
te van Commissie zoo in de Nederduitsche, als Inlandschc Talen te 
Batavia, en op alle verdere Etablissementen worde gepubliceerd, en 
daarvan aan alle Inlandsche Vorsten en Grooten naar ’s Landö gebruik

ff;, i-ibi-üd

,i!;ooa ho -harJE ost;o isvo B'zol.v.gViVi

f

* r. ■ );* r*

kennis worde gegeven.
Y' tf; f"

Art 3' ’ ■ ’r:;
i •

De schikkingen omtrent de bewoning van Wel Ie Ft'ède1, mitsga
ders het Landgoed Buitenzorg, zullen blijven voortduren, gelijk zij 
op autoriteit van het vorig Bestuur over de Oostindische Bezittingen 
zijn vastgesteld geworden. *</ï **.-• no.b.s *iob !*'.•1 •: > * Vi. ' lsi*

f .111
■

I
si*
■

I
a
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Art. 4.

Hij zal ontheven zijn, van het betalen van pensioenen aan wedu
wen of wezen van behoeftige ambtenaren, welke in Indien verblijven, 
en zorgen, dat het daaromtrent voorgeschrevene, bij de instructie 
de Hooge Regeering van Indien worde tot effect gebragt; zoo lang dit 
niet geschied.', is^ zal 'de Góuverheur-Generaal daarin, bij wijze 
voorschot, uit zijn inkomen ,. voorzien. v : '■ . :

voor

van

• r?;,m *.!j r.t Art r:n ■: T.

De Gouverneur. Generaal zal behalven deszelfs Geheimschrijver en 
•verdere gevVoone geëmployeerden, • nóg vermogen aan te stellen eenen 
bijzondcren Secretaris^ op een tTactement van niet hooger dan 6,000 
rijksdaalders.

Art. 6.

De Gouverneur Generaal zal voordragen de zamenslelling en orga
nisatie der Land- en Zeemagt, bestemd voor den dienst der Colonien. 
Hij zal het vermogen hebben, ojn alle openvallende plaatsen te vervul
len, op approbatie van den Minister der Colonien, wel verstaande, dat 
dit alleen plaats'zal'hebben' in de reeds subsisteereude Staten, of die 
voor hem, achtervolgens zijne Inslructien, zullen worden gemaakt.
_ Aangaande de Zee- en Landmagt, die alleen vooreen’ tijd in de 
Colonien. zal aankomen , . of tot een bijzonder einde, afgescheiden 
dc zaken der Colonien, dezelve zal staan onder de orders van den Gou
verneur Generaal, gedurende deszells verblijf in de Colonien, doch 
hij vermag dezelve onder geen voorwendsel hoegenaamd, op te houden 
of derzelver destinalie te veranderen, dan alleen op een formeel voor
stel van den Commandant derzelve Zee- en of Landmagt. 

orVjO r nih:

'

van

I
i'ioo/ v: N r

, yni?. h. Art 7. i m oów.

:r 'r'.-
Hij zal voeren de titel van Gouverneur Generaal van In dién, en 

als onze zaakgelastigden, onder de orders van den Minister van Koop
handel en Colonien uitoefenen het hoogste gezag, over alle Bezittingen, 
Forten, Comptoiren, Plaatsen en Ambtenaren van den Staat in Azië, 
mitsgaders over onze Land- en Zeemagt, volgens bet geen bij bet voor
gaande artikel -is. gezegd.
•; . ..

' >

ff
fU&'f ■ ■ ) i : •

:-v M
■ 1 bh " :•/(» *j»5r: *..

Hij zal in het beleid der zaken van Politie en civiele Regeering ge

in i.;;. Art. 8.'ü «
t: f
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adsisteerd zijn, door den Directeur-Generaal, benevens de ordinaire en 
extra-ordinaire Raden, met den Gouverneur uitmakende het ligchaam

voorde Hooge Regeering van Indiên, achtervolgens de Instructien 
dezelve Hooge Regeering, bereids gearresteerd of nog te arresteeren.
.van

jO f.

Art. 9. -• - 'r> !. ■", :.! • /!d‘ic—f-.- ui r-

f ;• ir.eh.>os s:r-: fcivbs i-u;
. Hij vermag zijn ambt niet te r'esigneeren, .noch zijn ontslag, te ne
men,'zonder onze uitdrukkelijke toestemming, r:

r u-'. ;uT o! : v

:0 ,ii
r r ;b :;i r • ."O C; J

Art. 10.: ■; io .r
Si' T V U'-ri• ':r r. . ' Si qtvr

De'. Gouverneur Generaal oefent'alleen onder de orders van; den 
Minister. van Koophandel'en. Cölonienj• het opperbevel.uit, over de 
Land- en Zee/nagt van Zijne Majesteit, beoosten de Kaap de Goede 
hoop; alle Zee of Land officieren, zich aldaar bevindende, zijn ge
houden deszei fs orders te respecteeren.

.;>Art.:ll. i r

Hij zal zich met allen /ijver bezig houden •, met na te gaan welke 
etablissementen zouden kunnen dienen , tot het repareeren en kalafaten 
der oorlogschepen, en dc noodige plans met dcrzelver bestekken daar
van doen formeeren en overzenden, aan onzen Minister van Koophan
del en Colonicn. llij zal inlusschcn daarin op de best mogelijke wij
ze voorzien.

d> v.!) ? tor
• i'f.»

' b o tb >
Art. 12.

*5Sk* *HÏJ

■ ’i.1-

Bij aankomst van schepen der Koninklijke Marine/ zal hij dezelve 
niet aanhouden, boven den bepaalden tijd, tot derzelver verblijf in 
Indien ; zijnde hij in alle gevallen op zijne verantwoordelijkheid ge
houden, dezelve te terug te zenden, voor dat zij onbruikbaar worden) 
ofte zodanig deteri<n;ceren, dat zij niet; racer in staat zouden zijn de 
reize te doen., O jprcv J>('i) üi bi'.ubiitT'is'roav wibiwff eb

Art. 13.

Hij is bevoegd om in'.cas van öpenbaaren oorlog tuscheii dit rijk en 
cenige andere Mogendheid, Commissien of Lettres • van Marqué te 
verleenen aan schepen', hij particulieren uitgerust, en'vermag daarin 
deel te nemen.. Hij. regelt de kruistogten en expeditien der Koninilij-
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ie Zèemagt, tot meestén afbreuk van den vijand, en verdediging van 
Zijne Majesteits Colonien en bezittingen ,'en zorgt dat dezelve niet.wer
keloos blijven, of langer dan volstrekt noodzakelijk is zich ophouden / 
op de rede; van Batavia, of verdere kusten van het eiland Java.-— Het 

. bestuur over alles wat tot de verdediging te Lande, der Bezittingen of 
afbreuk van den vijand dienen, kan is mede aan hem ovcrgelaten.—

Hij vermag over dat alles in te neemen liet advis van zoodanige 
Zee- of Land-Ofhcieren ,• als bij zal: goedvinden deswegens te raadple
gen, onder zijne personeele verantwoordelijkheid; alleenlijk zal hij niet 
vermogen met den vijand te capituleeren, over eenige onzer Colonien 
en Bezittingen, of eenig gedeelte derzelve, zonder het advis van den 
Directeur Generaal en de Raden van Indieri daarop te hebben ingeno
men , en daartoe door een wettiglijk genomen Raadsbesluit te zijn ge- 
anthoriseerd, zonder dat daar door echter zijne personelijke verantwoor
delijkheid in het minste worde weggenomen of verzwakt. !:•/ •!,: 

; : .'VI 11 . I

Art. 14.

Hij zal tot een van zijne eerste betrachtingen maken) dat de Land- 
magt in Indiën, op den best mogelijken voet, worde georganiseerd, en 
een naauwkenrig en gedetailleerd Rapport van den staat der Troepen ƒ 
bij de eerste bekwame gelegenheid, overzenden aan onzen Minister 
van Koophandel en Colonien.

::
‘j

O".

Art. 16

' Hij zal zorg dragen dat hij de Organisatie der Zee- en Landmagt de 
betalingen der Troepen niet augmenteeren.:ï

■

Art. 1Ö. ‘ \. :!• I «i ■ ‘!: > ur.ySi ii >b , irihnoilu...; i •••
Hij zal verder gehouden zijn maandelijks een Militair Rapport op 

té makén, van den staat der Troepen, en derzel ver Rapporten hij een 
verzameld, telkens hij eene bekwame gelegenheid’over te zenden, in 
acht nemende de noodige voorzigligheid in tijd van Oorlog.

i n

i

1
Art. 17..

1
Indien hij zieh gedurende zés achtereenvolgende maanden verstoo- 

ken mogt vinden van alle gemeenschap i met hét Vaderland, hij gebrek 
van AvisoV of eenige particuliere .scheepsgelegenheden y zal i hij gc- 
authoriseerd zij», om daar toe jigle Oorlogsvaartuigen, ..zoo als Brik-

i
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ken of Aviso’s, ter zijner dispósitic staande, tc cxpediceren, echter 
daarbij in het oog houdende dé meest mögelijke zuinigheid en‘bespa
ring van overtollige kosten.

>
Art. 18*

Hij zal zich ten opzigte van Militaire Promótien en Demissien stip
telijk gedragen naar den* inhoud van Ons Decreet van den 8stén De
cember 1800, 3Vo. 14; zullende dat van den 17dén derzclvér maand/ 
hem tot leiddraad verstrekken, voor dé Organisatie der Troepen. '

n ■ .■ • 'li<i , i.
Art. 19. v

Alle Militaire Delicten zullen voortaan door Militaire Krijgsraden 
worden gcregt. Hij zal zorgen voor eene goede geregelde admini

stratie der Militaire Justitie, en daarin zoo veel mogelijk observee- 
ren de Reglementen) döor ons- ‘dienaangaande bereids gemaakt of nog 
te maken. V ' • - • •

Art. 20.

De Gouverneur Generaal zal, na ingenomen advies van deskundi
gen beramen, ten einde de genen, die zich in de onderlioorige Co- 
lonicn of Bezittingen aan zuivere Militaire Delicten schuldig maken , 
behoorlijk tc regt worden gesteld, altijd in het oog houdende, dat 
aan de Dclinquanten eene voldoende defensie, (de omstandigheden 
zulks verci8chcnde), worden toegewezen,

•m ff!0 # f* f.'. I!V ! -I *

. • Ut, Art. .21- •
öbii'.;» ’rci.j

De Gouverneur Generaal heeft do magt, om, in enkele gevallen, 
om góede redenen, ten wanneer hij zal oordeelen zulks te kunnen 
geschieden, zonder nadeel van bands dienst, voor ccn’ bepaalden 
tijd verlof te' geven aan Civiele of Militaire Ambtenaren, om zich 
naar Europa of elders te begeven, en om de noodigo schikkingen te 
maken, tot de waarneming van dcrzclver bedieningen, gedurende af
wezigheid, mits buiten bezwaar van ;sLands Finanlicn.

. .ti'

Art 22.
'X'. ro«:ivi 'o/!;>sr»!> aihit ( of
'^ij'^al het' oppertoezigt.houden^:en, izoo veel in zijn vermogen 

zóCg )dragtmi}, jdat.ide Rerediebst;met‘ orde ed betamelijkheid worde

V/IJ

H'I . >
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uitgeoefend, en Iiij zal inzonderheid aan alle Gezindheden, zonder 
eenig onderscheid, zijné protectie verlenen. «mul j,

,i:o;s.o:l övi 10. V u
Art. 23.

Hij zorgt, dat de Wetten gehandhaafd, en zonder onderscheid van 
personen geëerbiedigd worden; dat de Militaire Magt, zoo wel te Land 
als ter Zee, in goeden staat, onder de noodige tucht en wel geëx- 
cerseerd worde gehouden; dat alle publieke administratien van Gel
den en Goederpn, met eerlijkheid,, enoplettendheid, worden bestuurd, 
en dat de publieke Gestichten, te gelijker tijd, behoorlijk en met 
eene gepaste spaarzaamheid worden..onderhouden.

Art. 24.
. ( 'i 007 ii

. Hij zal hebben te zorgen , dat zijne, administratie van de vorige ad
ministratie worde afgescheiden, ten .einde voor te komen, dat geene 
der misbruiken, die in dezelve zijn ingeslopen, aan hem worde geïm- 
puteerd.

Art. 25.
. '/ f ■ • V., ...

• Hij zorgt dat aan alle Gezindheden de uitoefening van hunnen Gods
dienst vrij sta onder de noodige, bepalingen tot weering van wanorde.

Li'j

tb} ; f.;.: Alt. 26. V' /; 1 .
nobiu // ,(: . .

Hij zal zich inzonderheid toeleggen, om met alle naauwkeurigheid 
op de plaats zelve te onderzoeken.de :denkbeelden over notable veran
deringen, te maken in de plaatshebbende inrigting onder de Javanen, 
welke verhandeld zijn., bij Jiet Rapport van de . personeele Commissie 
tot de Indische Zaken, gedagteekend den Sisten Augustus 1803, en 
of de Charter, door, die Commissie voorgesteld, geheel of gedeeltelijk, 
zoude kunnen worden geadopteerd, als eene Grondwet voor onze Azia
tische Bezittingen ; dan .welke veranderipgèn, het: oirbaar zoude zijn 
daarin te maken.

aod ■; 'ï'j - I CU i>(U l.

i i:y.:I!.

;

■

i

f.1
t/li .‘o. . i

hm cbi-,ifixiii S si::: 'sumxjd n-:iod
l

r>\.:
Art. 27.,

Hij zal ook onderzoeken de zwarigheden, welke dezelve commissie 
le durven aanraden , ten eindè de Koffij en 

Peper op het eiland Java anders te houden , dan golijk tot hiertoe
hebben weerhouden, om

i
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geschied is, voor producten welke aan niemand, dan aan den Staat 
mogen geleverd worden. Hij zal alles, wat tot deze materie cenig- 
zins betrekkelijk kan zijn, zorgvuldig overwegen, en vervolgens, zoo 
spoedig doenlijk, zijne gedetailleerde Consideratien en advisen daar 

den Minister van Koophandel en Colonien inzenden.

I ;r.
:1

over aan

Art. 28.

Hij zal zorgen, dat inmiddels geene veranderingen worden gemaakt, 
waar door de zaken, bij het voorgaande artikel bedoeld, zouden kun
nen worden gebragt buiten hun geheel, en dat generalijk alle vi- 
geerende orders door voorige Besturen omtrent de behandeling en di
rectie der zaken, waar van het beleid aan hem alzonderlijk, of geza
menlijk met de verdere leden van de nooge Regeering van Indiën 
is toebetrouwd, gesteld, of die door den Minister van Koophandel en 
Colonien bereids gesteld zijn, of bij vervolg gesteld zullen worden , 
stiptelijk worde achtervolgd.

■;

: %
=

»

Art, 29.

8?
Dien onverminderd is hij verpligt te zorgen, dat de meest geschikte 

middelen, met overleg van de Inlandsche Regenten, worden be
raamd en in liet werk gesteld, om in de Landen onder het gebied 
van Zijne Majesteit in Oost-Indiën, het lot van den gemeenen In
lander te verbeteren en te verzekeren; alle onregelmatige en wille
keurige belastingen en andere misbruiken af te schaffen; den Landr 
bouw, zoo veel mogclijk, uit te breiden en benevens allen geöorloof- 
den koophandel te beschermen en aan te moedigen.

►’fr,!i

$

'è
f I|9i giArt. 30.

Hij zal ook inzonderheid ter harte nemen het lot der lijfeigenen 
en Slaven, derzclver mishandelingen rigoreuselijk tegengaan; zorgen, 
dat de wetten tot verbetering van hunnen toestand, reeds gemaakt 
of nog te maken, stiptelijk worden naargekomen, en aan den Mi
nister van Koophandel en Colonien overzenden zijne consideratien en 
advis of en in hoe verre het uitvoerlijk, en met het belang der be
zittingen van den Staat in Indiën overeenkomstig zoude zijn, om den 
aanvoer van nieuwe Slaven te proliibeeren, of immers de zaken daar 
heen te clirigceren, dat die aanvoer over eenigen tijd kan worden ge- 
jprobibeerd noodcloos gemaakt.

: ■ •

i
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■Art. 31.

Hij zal zorgen, dat het tegenwoordig in sommige Districten plaats 
hebbende gebruik, van inlanders als verpandelingen aan zich voor 
een aantal jaren te verbinden, op eene geschikte wijze worde ver
nietigd.

Art. 32.

Hij vermag van Inlandsche Vorsten, mitsgaders van Inlandsche 
Grooten, niet staande onder de onmiddelijke heerschappij van den 
Koning, aannemen, zoodanige giften, gaven of geschenken, als hem 
naar ’s Lands gebruik zullen worden aangeboden, en wanneer hij 
oordeelen zal dezelve niet gevoegelijk te kunnen weigeren, mits in 
die gevallen dezelve geschenken behoorlijk volgens ’s Lands gebruik 
recompenseerende, en daarvan bij de eerste gelegenheid kennis ge
vende, aan den Minister van Koophandel en Colonien.

Art. 33.

Hij zal onderzoeken en zoo spoedig doenlijk aan den Minister van 
Koophandel en Colonien doen toekomen zijne gedetailleerde considera- 
tien, of er mogelijkheid en waarschijnlijkheid zij, door de aanwending 
van gepaste middelen, de plaatshebbende ongezondheid van de Stad 
cn Recde van Batavia weg te nemen, of aanmerkelijk te verminde
ren, en welke daartoe het geschiktst zoude zijn; of wanneer daartoe 
weinig of geen lioop mogt overblijven, naar welk meer gezond, en 
daartoe geschikt gedeelte van het Eiland Java, de Hooldplaats van 
onze Astatische Colonien en Bezittingen zoude kunnen worden ver
legd, en op wat wijze zulks zoude kunnen worden bewerkstelligd, 
zonder te drukkende onkosten of andere ongelegenheden te veroorza
ken.

I
J
'ii

:i

‘•i

:■

Inmiddels is hij verpligt alle zoodanige middelen ter verbetering 
aan te wenden, welke practicabel en met geene te zware kosten ver- 
zeid zijn.

;

Art. 34.

llij zal zorgen, dat in alle deelen 
administratie alle mogelijke spaarzaamheid worde betracht, en dat de 
noodzakelijke uitgaven 
territoriale inkomsten der Bezittingen zelve, en voor zoo verre het ge
durende den Oorlog onvermijdelijk zal zijn daaraan te blijven suppl*-

de Indische huishouding cnvan

veel doenlijk worden bestreden, door dezoo
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door den verkoop van zoodanige Producten te Batavia, welker 
aankreng en verkoop hier te Lande, anderzins voornamelijk de 

\ de der Indische Bezittingen, voor het Koningrijk uitmaakt-, zal hij 
nogtans toezien, dat zulks geschiede met alle behoorlijkemenagement, 
en dat aclitervolgcns de order van den Minister van den 15don Augus
tus 1806 daarvan -worden uitgezonderd, de Notenmuscatcn en de Foelie.

ren
waar- L ?

Art. 35.

Ook zal hij zich omtrent het verlenen van Adsignatien voor Gel
den , welke ter verdere te gemoetkoming in de Indische Kas worden 
geaccepteerd stiptelijk gedragen, naar de orders daaromtrent gesteld, 
waarvan de laatste verVat zijn in den Brief van den voormaligen A- 
ziatischcn Baad van den 23'l*n Julij 1805, vooral zorgende dat de 
Som van zesmaal honderdduizend Guldens in het Jaar, tot welke ach- 
tervolgens de voornoemde orders de bevoegdheid tot (het) verlenen (van) 
assignalien zich uiterlijk bepaald, onder geen voorwendsel hoegenaamd 
worde gcëxcedeerd; zullende ook in den gewoonen form derzelver adsi
gnatien, geene verandering hoegenaamd mogen worden gemaakt, dan 
alleen, dat dezelve voortaan zullen moeten luiden op den Minister 
van Koophandel en Colonien.

ia
*

hlisIS'0
';>=■

■m
fiArt. 36.
0 I
ÉlBij zal, zoo in zijne qualiteit van Gouverneur Generaal, als in die 

van Opperbevelhebber onzer Land- en Zeemagt beoosten de Kaap de 
Goede Hoop, alleenlijk met onzen Minister van Koophandel en Colo
nien cene oüicicele en geregelde correspondentie onderhouden, en 
zorg dra gen ] dat dezelve even zeer door de Hooge Regeering van In- 
diën onderhouden wordt; volgens de orders daar van zijnde.

Kï
■ i?ftiü m
i

i
:ÏArt. 37.

De Gouvernenr-Generaal zal in onze handen afleggen den navolgen
de eed:

••s

»Ik zweere getrouwheid aan den Koning. )>
»Ik belove ciactelijk te zullen naarkomen, de Wetten; Or- 

» donnantien, Reglementen cn Instruoticn, welke mij in Hoogst- 
)) dcszelf8 naam zullen worden ter hand gesteld, te zullen ge- 
» hoorzamen aan deszelfs Minister van Koophandel en Colonien,’ 
«welke mij reeds bekend zijn, of in het vervolg zullen 
» den toegezonden.»

1

ï
ir

wor-

i
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» Ik zweere het bestuur der Aziatische Colonien en Bezittirr- 
» gen van Zijne Majesteit te zullen uitoefenen, volgens de be- 
M staande Wetten voor het belang van mijn’ Souverein en het 
» welzijn der ingezetenen; dat ik mijn instructie stiptelijk en 
» getrouwelijk, zoo veel in mijn vermogen is, zal vervullen, 
» dat ik in mijne gedragingen geen ander doel zal hebben, dan 

het heil en den voorspoed van den Staat, en der Colonien aan 
» mijnen zorg aanvertrouwd; de rigtige administratie der crimi- 
» neele en civiele justitie te zullen handhaven, de Colonien on- 
)) der mijn bevel staande , en inzonderheid het Eiland Java, tot 
» het uiterste te verdeedigen, en voorts alles doen wat een goed 
» en getrouw onderdaan schuldig is en behoort te doen.»

Gegeven in ons Koninglijk Paleis in den Haag, den 9 Februarij van 
het jaar 1807 en van onze Regeering het eerste.

(getekend) LOUIS.

(onderstond) Wegens den Koning

Den Minister Secretaris van Staat 
W. F. R o € 11.(getekend)
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LODEWIJK NAPOLEON, door de gratie Gods en de Constitu- 
tie des Koningrijks, Koning van Holland.

Wij hebben gearresteerd en arresteeren de navolgende

INSTRUCTIE van den Gouverneur - Generaal* en de Raden 
van Indiën.

I

Art. 1.

De Gouverneur-Generaal oeffend, onder de orders van onzen Minis
ter van Koophandel en Koloniën, het hoogste gezag uit, over alle onze 
Bezittingen, Forten, Comptoircn, plaatsen cn ambtenaaren in Azia, 
mitsgaders over onze Land- en Zeemagt beoosten de Kaap de Goede 
Hoop, des zal een iegelijk zich aldaar bevindende, van wat rang en 
conditie hij zij, den Gouverneur-Generaal als deszelfs Gebieder moe
ten erkennen, respecteren, gebouw en getrouw zijn, en zijne bevelen 
opvolgen cn gehoorzamen.

Art. 2.

Hij zal in bet beleid der zaken van Politie en Civiele Rcgecring ge- 
adsisteerd zijn door den Directeur Generaal benevens de ordinaire en 
extra-ordinaire Raden, met den Gouverneur-Gencraal uitmakende het 
ligchaam van de lloogc Regcering van ikdieit, aan welke het beleid 
over alle zaken, de Politieke cn Civiele Rcgecring aangaande, is op
gedragen, met volle magt cn authoriteit ora daaromtrent zoodanige Wet
ten, Reglementen, en Ordonnantiën te maken, te promulgeeren en te 
doen cxecutccrcn, als zij ten meeste nutte van het Rijk en deszelfs 
Aziatische Bezittingen zullen oordeelen te behoren, mits zich stiptchjk 
gedragende naar de staande orders door vorige hestuuren gesteld, voor

:
;

i
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zoo verre die nog in kracht zijn, en die door onzen Minister van Koop
handel en Koloniën bereids zijn, en verder zullen worden gesteld.

Art. 3.

Wanneer de bediening van Gouverneur-Generaal mogt komen te va
ceren, zonder dat deszelfs opvolger aan den Directeur Generaal en de 
Raden van Indiën bekend was, zal de Directeur Generaal de functicn 
van Gouverneur-Generaal, en de eerste ordinairis Raad de functien van 
Directeur Generaal dadelijk aanvaarden en provisioneel waarnemen tot 
dat door ons in de vervulling van het ambt van Gouverneur-Generaal 
zal zijn voorzien, mitsgaders het van het Tractement daar toe staande 
genieten, tot «dat de nieuw aangcstelde Gouverneur-Generaal deszelfs 
functien zal hebben aanvaard.

Art. 4.

Alle vacatures der bediening van ordinairis Raad zullen worden ver
vuld door den extra-ordinairis Raad, zijnde den oudsten in rang.

Alle vacatures van Extraordinaris Raad zullen bij voorraad kunnen 
worden vervuld door zoodanige Ambtenaaren als door den Gouverneur 
Generaal tot dat einde zullen moeten worden geassumeerd, binnen een 
maand na de ontstane vacature, en zal hier van bij de allereerste 
gelegenheid kennis moeten worden gegeeven aan onzen Minister van 
Koophandel en Koloniën; de geassumeerde Raad extraordinair geniet het 
tractement daar toe staande, tot dat door ons in de ontstane vacature zal 
zijn voorzien, en de nieuw aangestelde deszelfs functien zal hebben 
aanvaard.

■

1

:

Art. 5,

i Alle andere openvallcnde Civiele of Jusfilicele Ambtenaren en Be
dieningen in Indién worden vervuld, bij Resolutien van de Hoogc Rc- 
geering van Indiën, genomen op de voordraglen van den Gouverneur- 
Generaal en met observantie van de orders en Reglementen, daaromtrent 
gemaakt of nog te maken.

•!

:

Art. 6,

• Wanneer eenig Raad ordinair of extraordinair, door ziekte, afwe
zigheid of eenig andere oorzaak, verhinderd wordt de vergaderingen 
yan den Gouverneur Generaal en Raden bij te wonen, en de Gouyerneuf
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Generaal nogtans verlangde , omtrent de een of andere zaak van aange
legenheid, te .hebben, het advies van de volle Raadvergadering, :zal 
hij bevoegd zijn, daartoe,te,assnmecren een .der voornaamste Ambte- 

, welke de raadplegingen over zoodanige zaak zal bijwonen motnaren
dezelfde magt en effect, als dengenen, in wiens plaats hij geassumeerd 
wordt, wettiglijk toekomt, doch- zonder- uit dien hoofde op eenige be- 
zolding te kunnen aanspraak maken.. .

ï.Art. 7.i. ,

' lf.fi;.fl XlÜS<• \v:-ï. •. •' »s: xj

De Gouverneur-Generaal is alleen bevoegd om in de vergaderingen 
den Gouverneur-Generaal en' de Raden van Indiên de zaken invan

deliberatie te brengen.
De Directeur Generaal doet alle zoodanige voorstellen tot zijn ambt 

betrekking hebbende, als hij noodig oordeeld. De Directeur Generaal 
eenig ander voorstel ofte de Raden cenig voorstel noodig oordcelende,' 
zullen hetzelve sclmftelij^ aan.den Gouverneur Generaal overgeven, 
welke de faculteit zal hebben hetzelve al of niet in deliberatie'te leg* 
gen, doch zal niettemin het voorstel onder-de officicele Stukken óp hét ■ 
Bureau worden gedeponeerd, en in de Notulen als eeno niet aangeno- 
mene propositie worden aangeteqkend,- en den Gouverneur-Generaal zal 
verpligt zijn bij zijne bijzondere correspondentie de reden van zijne ver
werping te melden.

w,"V i-.i
fi*:d osfi--* . 

; *.'/ ,n*.>!!>]?. ’!•» ;
■ ;lli ;t! i:' .. ... ■ n-,

.. ,’jii Jjfp.ji'ij; J
Art. 8.

Ui ».) j i i..J'. jïi i.

iV. i ƒ
.1 )■ >

In alle zaken waarover bij den Gouverneur Generaal en de Raden 
zal worden geraadpleegd, zal de Gouverneur de adriesen vragen van 
alle ordinaire en extraordinaire Raden; welko daarbij tegenwoordig zijn , 
doch zullen de adviesen van de extraordinaire Raden bij het opmaken 
der conclusien niet worden-gerokend, maar alleen die van den Gou
verneur Generaal)en de ordinaire Raden, uitgezonderd ingeval van 
ziekte ofafwezigheid van ée'n of meer ordinairo Raden, in welk geval 
do adviesen van den oudsten extraordinniren Raad of van de verdere ex
traordinaire Raden mede in Computatic zullen moeten komen; de 
stemmen atakcnlde,- zal die van den Gouverneur Generaal voor twee 
stemmen, worden gerekend, .-o

>•! 11 v «■ -jA:-- t f i:;;- :;i *l*b y: U

. •<•/•' :;! Hutui--:

. ' . vjhU.1>iJod I; V-!.; y*. 
• i siJfib «lo i.' Ud-ui! Art. 9.

Alle besluiten en andere verrigtingen van den Gouverneur Generaal 
cu Raden ^ulle.n i.worden uitgedrukt, als gedaan jnjde $ Gouverneur

46
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Generaal en.Raden en nieb anders'; zij;' zullen', alvorens tè wotdbn 
gepubliceerd', ofte ten mtvoer'gobragt,' worden- geteekend door den 
eerste: fungeerende- Secretaris' van» do Hooge'Regering;. ter1 ordonnantie- 
van den, Gouverneur»'Generaal) en Raden;

Art., 1-0..

Alle verbonden met Aziatische Vorsten [of Volken aangegaan, zullen 
worden geratificeerd en geteekend door den Gouverneur Generaal, 
uit onzen naam en van onzentwegen: dezelve vorm zal in acht geno
men worden bij ^enjge. hernieuwing, der i thans, suhsisfceerende Traotaten, 
met de Aziatische Vor.sten of Volken.,

Art. 11;
'Ü

De Gouverneur ' Generaal; en-Raden* zullen niet vermogen Oorlóg» te» 
verklaren,. vijandelijkbedemte beginnen*. ofte :in,eenig overeenkomsbUe-» 
ti eden tot/ heb aandoen van: Oorlog tegen :eenige- der. Ihlandschèr; Vorstem 
ofi Staten),1 ofte;;eenig:;Verbond aan,teygaan*, om de» Bezittingenivam lnv 
landsohe/.Vör&tén te* guarandeeren,, zonder . daartoe. te) zijn gelastrof ge*- 
authoriseerd) door den1 Minister, van> Koophandel) en i Golonieiu, • iritgezon* • 
dbrd wanneer dadelijke.,toebereidzelen-gemaakt worden tot» heb plegen^ 
van , vijandelijkheden of wel' dadelijk»- vijandelijkheden ibegonnen zijn» 
tegen onze bezittingen of Onderdanen in Indiën, of tegen eenfgp» Voi* ' 
sten of Staten, welke van ons afhankelijk zijn of tot welker bijstand 
ofte verdediging wij, uit hoofde , yan eenige plaatshebbende verbindte- 
nissen, verpligt zijn, .in welk geval de Gouverneur-Generaal en Raden 
bevoegd zuilen; zijp, Oorlog)te- verklaren* vijandelijkheden» te beginnen 
ofte, verbindtepissen.! aan tef gaan. tegen i zoodanig; Vbrsfc, of-Staatf welke* 
dadelijk, vijandelijkcj toebOreidseleui gemaakt»: ofte» vijandelijkheden» ga*’ 
pleegd ,z4 hebben; des i dat i daarvan zal zijn .uitgezonderd hetnvèrleeiïonu 
van^ Gommissien of» Lettres de Marqué,iaam Schepen ofr Vaartuigen? bijt; 
particuliere»! nitgesust tegen. Sbhepen-,, Vaartuigen»?; Goedenen) of» O rot 
derdaneui va»,; Aziatische»-) Vorsten-, of; Volkereny bet i welk- bijdeze»wdi 
expre8aelijk / wordt/ verboden;: En; zullen Gouverneur Generaal»» ent 
Raden,, gehouden. zijn, vaa:. de opgekomem troebels irneti den» moesten - 
spoed keupisi -te, geven-.aan- den Mimater «van Kbophandèl i en, Koloniën1, 
met bijvoeging van volledige informatien omtrent-allesn Wat» tot»zooda* 
nig geval betrekking heeft, en verslag der redenen? welke bun bewo
gen hebben om daarin zoodanig te bandelen.

Art. 12.

Ii

1
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fening van liet regt om gratie, of pardon te verleenen van alle misda
den, gepleegd onder de Jurisdictie van den Staat in Oostindiën, en de 
des wegens :geïncurreerde straffen 'geheel öf gedeeltelijk -te 'remitteren 

-enrkwijt te ischelden; onder de navolgende bepalingen, 'dtftdè Gouver
neur [Generaal, in menig dergelijk geval toordeelende , bet Jgedaan'Ver
zoek eenige reflextie te verdienen , 'hetzelve zal brengen der 'Cognitie 
der vergadering van den 'Gouverneur 'en 'Raden, en die daarop znllën. 
innemen -bet advies en de consideratien van bet Geregtshöf van Justi
tie ie Batavia , en bevoegd zijn om hetzelve verzoek geheel df 'gedeel
telijk ioetestaan, overeenkomstig het advies van hetzelve Hóf, maar 
wanneer daarentegen het gemelde Geregtshef 'mogt zijn geadviseerd én 
.gezegde Regering nogtans mogt vermeenen-, dat zoodanig verzoek ge
heel .of gedeeltelijk -zoude -behoeren te worden toegestaan; ofte Voor 
oen meerder gedeelte dan waartoe het 'advies van bet Geregtshöf strékt, 
de gezegde Regering dan alleenlijk zal bevoegd zijn , de •Sörchednce 
te continuëeren, tot dat ons goedvinden door den Minister 'van Koop
handel en Colonien zal zijn verstaan, aan wien de Hoogè Regering al 
de Stukken., tot zoodanige zaak beboerende, benevens bet advies van 
het Geregtshöf /en hare eigene consideratien, met de eerste bekwame 
gelegenheid in duplo zal moeten toezenden, blijvende in alle gevallen 
aan de gezegde Regering het regt om dergelijke verzoeken afteslaan, 
wanneer zij oordceld zulks te beliooren, al ware het dat bet ingeno
men advies van bet Geregtshof contrarie was liggende.

Art. 13.
‘tlj'Ur

De Gouverneur Generaal is bevoegd om bij eenè schriftelijké order, 
onder deszolfs handteekening en zegel gegeven', aan zoodanige Officie
ren van Justitie of andoren als hij geraden zal vinden, cenig persoon 
ofpersonen, vordagt van cenige handeling, 'gevaarlijk voor de pu
blieke rust of veiligheid der Bezittingen 'van den Staat, iè dóen ne
men in verzekerde bewaring; doch !hij zal in zoodanige geval gehou
den zijn, binnen driemaal vierentwintig urén, nadat zoodanige persoon 
of porsonen in verzekering zullen zijn genomen, iö de vergadering van 
Gouverneur Gcnoraal ön Raden daarvan kennis te geven, en'open té 
lcggon do gronden, waarop zijn vermoeden rust, en in geval de'Göu- 
vornour Generaal en Raden zullen oordéelen dat damtoe'terttiën waren/ 
ml bij boshut deze zaak worden gesteld in handen van dèn! Advocaat / 
Fiscaal, om daarin tö bandelen1, zoo als zijn'ambt én pïigt vêrrébchcn 
zal; ten welken eind© de gemelde persoon ofpersonen aan den Pro
cureur Generaal zullen warden overgeleverd,' én’ vervólgens tegeó'htm 

het GercgUbof te worden geprocedeerd als naar regten. 'A *'"'voor

i;
:
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■ -.,V»A7 -öüft nw ^•••TJiïhov rA ■ Axt[ 14.oiüVï;-J 1*10 .i'i?
‘h ;?& -J ni Jr>s;9 a&b tffiv siloifishol-fib 'i^Imo b;;->oi #
v , Ingey^lle echter-de Gouverneur; Generaal en -Raden mogtenoordeelen, 
dat.liet algemeen belang kwam. te,.vorderen,'.dat-eenfg persoon of.per- 
soaen.^.'-verdagt Yan eenige .handelingen,-strekkende;.tot' ondermijning 
van liet-publiek gezag,: of.tot storing-.dér-publieké rust en veiligheid, 
ofte uit. liqbfde van eenige' andere oorzaak van-groot gewigt of aangele
genheid,, onverwijld uit! de Bezittingen van .Üen . Staat.-in Ooat-Indiëu 
zouden behooren te. worden verwijderd, zullen- de Gouverneur Generaal 
en Baden vermogen zoodanige persoon of personen-te doen vertrekken; of 
des noods naar elders,:te verzenden, alsmede tot derzelver; vertrek te 
stellen onder zoodanige surveillance,, ais noodig’zal, worden geoordeeld; 
doch zal in, die gevallen daarvan en vaü de rédenen daartoe gemoveerd 
hebbende, met 'de eerste gelegenheid, in. duplo omstandig kennis wor
den; gegeven aan onzen Minister van Koophandel en Golonien, aan wel
ken .denGouverneur Generaal en'Baden deswegens verantwoordelijk 
zullen zijn, doch nimmer, in regten; kunnen worden aangesproken, dan 
wanneer aan; ons blijken mogt, dat daarin gehandeld was uit volstrekte 
willekeur,, bijzondere vijandschap of opzettelijke onregtvaardigheid.

• i l

c\»iSimg elk ni dbf • '' ■ ii*ii.-: *•*

, Art. .14 rd.»
, «-.'!• :>i {>!'.>•}Utoo

En ten einde de Zaakgelastigden van onzeütwegen in Indiën het 
noodige vermogen bezitten, om, ingeval van groote aangelegenheid en 
betreffende liet welvaren van bet Rijk,'ofte bet behoud onzer Aziatische 
Bezittingen, met nadruk en spoed daarvoor te kunnen waken, wordt 
hierbij vastgesteld, dat, wanneer over. eenige maatregel of cenig voor
stel in de vergadering van Gouverneur Generaal en Baden, zal woiv

.i;<i

iK

?ï
den geraadpleegd, waarbij de Gouverneur Generaal oordeelen zal; dat 
de belangen van het Kijk of de veiligheid of. het-behoud van eenige 
onzer voormelde Bezittingen in Jnchën wezeritlijk zijn betrokken, en 
wanneer hij Gouverneur Generaal .zal' begrijpen DnZen;.'dienst en bet 
oorbaar van den Staat te vorderen, of dat de gedane voorstellen moe
ten. worden aangenomen on ten uitvoer gebragt^- of dat dezelve moeten 
worden uitgesteld of verworpen, en de meerderheid van. den Baad mogt 
zijn van een ander gevoelen, alsdan de Gouverneyr,Generaal en Baden 
respectivelijk de redenen van derzelver. verschillende gevoelens zulle.n 
moeten in,geschriften;stellen, en met ,hunne bandteekening; bekrachti- 
gen .en .a^n, elkanderen mgdedeelen; en dat, wanneer. na eene .opzette
lijk? overweging..daarvan,,een iegelijk bijzijn gevoelen mogt blijven, de 
Gouverneur G.eneraal de magt zal hebben,- het besluit optemaken- overr 
cenkomstig zijne .bijzondere gevoelens; .welk, besluit van dezelfde kracht
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en waarde zal zijn,’ als ware het met eenstemmigheid' óf-meerderheid 
genomen, en evén zoo door de Leden van den‘Raad en alle anderen, 
wien zulks zoude mogen aangaan worden gerespecteerd, gehoorzaamd 
en ten uitvoer gebragt of helpen brengen j doch zal de Gouverneur Ge
neraal wegens alle zoodanigen tegen het gevoelen der meerderheid ge
nomen besluiten en derzelver gevolgen alleen verantwoordelijk zijn.

365

■

'
h:

1
■.: ’ . v • oob n : : : Art. 16.; ■ y^rj i.’ r

- :;:: -j\ r-/ -i .•••; - J hr?-. •

:VT ■■i

i
De bevoegdheid in het voorgaande- artikel aan den Gouverneur: Ge

neraal gegeven, zal zich niet uitstrekken tot het nemen of uitvoeren 
van zoodanige besluiten j welke niet wettiglijk zouden hebben kunnen 
worden genomen, met concurrentie van de Raden, nochte tot hét op
leggen Van eenige belastingen, zij zal alleen toekomen aan, en worden 
uitgeoeffend door den Gouverneur Generaal, na dat hij op onze aan
stelling zijne functie zal hebben aanvaard, geenszins aan iemand, welke 
zonder zoodanige aanstelling, deze hooge bediening waarneemt.’ • /

■ ’j/i"' I ■’ ■ •> ■ '

>■

*ii:•nii-joih ïub urr, mo f Ir.;
Arti 17,': ’ d rrcv oili.-Vfr

ln alle gevallen, waar in dé Gouverneur Generaal van de hem, bij 
het laatst vorige artikel gegeven magt zal hebben gebruik gemaakt, zal 
van al liet geen, daaromtrent zal zijn voorgevallen, bij eerste bekwame 
gelegenheid, in duplo verslag moeten worden gedaan aan ,onzen Minis
ter van Kóóphandel en Koloniën, met bijvoeging van .alle de gewissel
de consideratien en advisen.

!>r. i
!.ri'»iU9v'S.rOiL) .Jfill tli-f hA~:ï, ol> ;!> •**

r o:ï:i.-b'-ig tebrffi ’fysvyj 'u:.nz 
nt 'lifii iLS')'/iiz9 fi'i

De Gouverneur Generaal en Raden van Indiën kunnen in het civiele 
voor geene andere Reglbank Yan Indiën worden geconvenieerd, dan 
voor het Gerechtshof.

’ Art. 18.
<r‘ At .

Art., 19. .
.. ; J*ju! (;v, j !)*}•> -

;u iw.r,

• lii'Kjl :■ >i' •
Dc Gouverneur Generaal vermag,' zonder onè uitdrukkelijk hevel, 

in geeuerlei geval, in Indiën gerechtélijk worden aangesproken/ ofte 
eenige procedures van wat aard óók, tegen hem gëëntameéi'd,' ter zake
yan misdaad, 'in of buiten dc&zelfs officie gepleegd. ' 1 '*ƒ
' : I • h ’c.vïVr.. ■ • .10 ; ■■u .oi.'zhiff ot jir. 9*È

> ui iiuJotJUr.., ‘io 20.'ie •?>.«•>: fa»j , :
‘ ’Vi b: h ja! !;;s ifvf.b

De Raden
prdwp aJ ïflsinoish iMs «9. s

Indiën zijn zelfs na het eindigen [ van hunne bedie-vau

l
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WP.ge». *n ^4aa4, ^IejBftTjaJöifipr^ijk^QOp het Ge-
rpchtshpf-^e Ratayia, en ■*eiwRogftn’ mi-mmer ie worden /genome in ,ver- 
zeheimg/ .ander? ,4m 4?^ jniiddei yan ssaiïi^ir ac^ftt, volgens .hevel -van 

-Ron jGoftye^n.esir Generaal , uüibd 'ïo s-v u’ • •»•<< .• ■:
'iw}.> j»\‘W'.'V'r» ';i! fl■.••ji:-t.i f- .; :•!!»:

.<* .
>i .■!.'; ’svti/'Jiit| U.r.:r' . <j■T *|

Wanneer liet Gerechtshof te :Batwia aan den Advocaat Fiscaal zal 
hebben verleend eenig decreet van apprehensie tegen een Raad 
Iudiën, fer zake yame-en deMot^RporRenzeken hegaa*^ eal den Ad
vocaat fiscaal gehouden zjjn &<&. ifecj. b^lqten Jfcivete addresseeren 
.aan den foweritm? (General en Retbekpmen .decreetyan apprelijensie, 
d&arbjg oyerleggende, yprzg&ken, dat ^ppdanig Raad van indien moge 
worden genomen m,goodp venzdkeri^ge, en gesteld ,tqr dispositie van 
het gemelde Gerechtshof, .en adde GrPJwmenr General. zppdnnig ver- 
zeek niet vermogen weigeren., maar gronden ,djo zoodanig Raad 
van Indien ,op dc mes# geyoegJijhstp wijze te doen nemen in militair 
arrest, om aan den Procureur Generaal te worden overgeleverd, ter dis
positie van het voornoemd Gerechtshof.

I van.

Art. &2.
•i::

De Gouverneur Generaal en de Raden van Indien Houden dcrzelver 
gewone residentie té Batavia, op liet eiland Groot-Java, of in den om
trek. dezer Hoofdplaats en deszelfs onderhorigheden; de Gouverneur Ge
neraal is 'bevoegd, zulks in buitengewoonc omstandigheden nodig oor- 
dcelende, den zetel van het Gouvernement, voor een tijd te verplaatsen 
naar eenig ander gedeelte van het eijand Java, en zijn de Raden or
dinair en extraordinair in zoodanig geval gehouden zich derwaarts te 
tetitm* PP ™ 4e# Gpwveypepr Generaal..

l ,

1
.1

Art 23. .

De Gouverneur Generaal, Inodig oordeelende zich in persoon naar 
eenig ander gedeelte van het eiland Java te begeven, zonder den Raad, 
zgl aldaar dip zalfde magt en dat zelfde gezag o elfen en als te Batavia, 
jpfit dp# Raad, en indien hij goeiig oordeeR epnig bpveelen pf instrac- 

t.e gepyep, het zij aan den Raad ie Batavia, het zij aan cenigc an
dere Geconstitueerde Magten of Ambtftnaaren, door geheel fndjen, waar 
toe hij te Batavia met en benevens den Raad bevoegd zoude zijn, zal 

iegelijk gehouden zijn dezelve bpveelen of instructien te gehoor
zamen, en zich daarnaar te gedragen, doch zal hij deswegens alleen 

' verantwoordelijk zyn.

;

een

■
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■ Art. 24. i'
•ï

Wanneer de Gouverneur Generaal zich. naar eenig ander gedeelte 
van het eiland Java'zal begeeven zonder den Raad, zal den Directeur 
Generaal geauthoriseerd zijn, om gedurende de afwezigheid van den 
Gouverneur Generaal, als Luitenant Gouverneur, met de verdere Raden 
de politieke en civiele regeering uit te oeffenen, op degelfde wijze en 
niet anders als dezelve volgens den inhoud Yan 
ÖefFend mag worden door iemand, de bediening van Gouverneur Ge
neraal, in cas van vacature, provisioneel waarneemende.

r

deze Instructie uitge- Si
f

t ■Art. 25.

Alle vorige Instructien voor den Gouverneur Generaal eri de Raden 
van Indien, voor zoo verre dezelve met den inhoud dezer Instructien 
jnogten strijden, worden bij dezen gehouden voor vernietigd.

Gegeven in ons Koninklijk Paleis in den Haag, den 9 Februarij van 
het jaar 1807, en yan onze Regeering het eerste.

(getekend)

(Onderstond) Wegens den Koning

Den Minister Secretaris van Staat 

W. F. R o ë L L.

LOUIS.

(getekend)

4
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Behoort bij het be
sluit van 3 Januarij 
1815, n°. 48.

iLitt. A.

/

REGLEMENT op het beleid van de Regering, 
het Justitie-wezen, de Cultuur, en den Handel 
in }sLands Aziatische Bezittingen.

Artikel 1.

Het Hoogst Uitvoerend Gezag over alle Jslands bezittingen, forten, 
etablissementen en ambtenaren, in Afcia, zal gevestigd zijn in den per
soon van den Gouverneur-Generaal van Nederlandscb Indie, die tevens 
zal zijn Opperbelhcbber over de land- en zeemagt aldaar; des zal een 
iegelijk zich, in die gewesten bevindende, van wat rang of staat hij zij, 
Denzelven als zoodanig moeten erkennen, respecteren, gehouw en gc- 
trouw^ zijn, en zijne bevelen opvolgen en gehoorzamen.

Art. 2,

Hij zal in het beleid der zaken van policie en civiele regering gead- 
si8tcerd worden, door vier Raden, welke zitting zullen nemen, naar den 
tijd hunner aanstelling en met den Gouverneur-Generaal uit maken het 
ligchaam van de Hoogc Regering van Nederlandsch Indie; aan welke 
het beleid van alle zaken, de policio en civiele regering aangaande, is 
opgedragen; met volle magt en autoriteit, om, daaromtrent zoodanige 
wetten, reglementen en ordonnantiën te maken, te promulgeren, en 
te doen executeren, als zij ten meesten nutte van den Staat en deszelfs 
Aziatische Bezittingen, met in achtneming der bepalingen van dit re
glement, zullen oordeelen te behooren.
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Deze lïooge Regering van Indie is den Souverein rekening en ver
antwoording schuldig van] alle hare verrigtingen, aangaande de policie 
en civiele regering, mitsgaders ’slands financiën, goederen en domeinen, 
in Azia, als mede van alle onderhandelingen met vreemde ofinlandsche 
vorsten en volken, en generalijk van alle zaken, tot dcszelfs beleid en 
directie staande.

De Gouverneur-Generaal is den Souverein insgelijks wegens deszelfs 
verrigtingen verantwoordelijk als Opperbevelhebber, over de land- en 
zeemagt.

De gemelde Hooge Regering van Nederlandsch Indie, mitsgaders de 
Gouverneur-Generaal als Opperbevelhebber van de land- en zeemagt 
aldaar, zijn mitsdien gehouden te gehoorzamen, te executeren en te 
doen executeren alle zoodanige orders als hun door den Souverein om
trent alle de voorschreven onderwerpen, mitsgaders de particuliere vaart 
en handel op en in de Aziatische Bezittingen zullen toekomen.

Van het verhandelde in elke zitting van de meergemelde Hooge Re
gering als mede van de verrigtingen van den Gouverneur-Generaal bui
ten den Raad, zullen afzonderlijke verbalen gehouden en kopijen van 
dezelve, mitsgaders van de bijlagen daar toe behoorende, alle zes 
maanden per duplikaat overgezonden worden aan het Departement van 
Koophandel en Koloniën; welke voorzorg van overzending per dupli- 
kaat en bij onderscheidene scheeps-gelegenheden zal worden in acht ge
nomen ten aanzién van alle stukken en papieren , de administratie der 
Oost-Indische Bezittingen betreffende, welke het noodzakelijk zijn zal, 
ter kennisse van den Souverein of van het Departement van Koopban- 
pel en Koloniën , te brengen.

i Art. 3.
•1

De Gouverneur-Generaal en Raden van Nederlandsch Indie moeten, 
zijn geboren in de Nederlanden , of in eene van ’s lands volkplantingen 
of bezittingen, of geene inboorlingen zijnde , genaturaliseerd zijn; ook 
moeten zij den vóllen ouderdom van dertig jaren bereikt hebben.

i

i

Art. 4.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie wordt door den 
Souverein benoemd.

Art. 5.

Gedurende de vijf eerste jaren, na de aanvaarding van zijn ambt;

I
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vermag de Gouverneur-Generaal hetzelve niet te resigneren, noch zijn 
ontslag te nemen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van den Sou- 
verein.

8

;ff f

-Art. 6.
§

Bij vacature door sterfgeval of resignatie of uit eenigen anderen hoof
de, wordt hij dadelijk door den Lui tenant-Gouverneur of door zooda- 
nigen persoon als tot de opvolging door den Souverein mogt gedespi- 
cieerd zijn, vervangen.

*

i

Art. 7.

Wanneer de bediening van Gouverneur-Generaal mogte komen te 
Taceren , zonder dat deszeifs provisionele opvolger, aan de Raden van 
Indie bekend was, zullen zij in handen van den Raad, in rang vol
gende op den Gouverneur - Generaal, en deze in handen van den vol
genden Raad afleggen den eed, dat zij tot de provisionele vervulling 
dezer bediening- zullen stemmen zoodanige der andere Raden, welke 
zij in gemoede daartoe den geschiktslen zullen oordeelen, buiten zich 
zei ven , en vervolgens elk hunne stem bij een besloten briefje ter hand 
stellen aan den Secretaris der vergadering, welke deze briefjens in eene 
beslotenc bus zal verzamelen, en vervolgens aan den jongsten Raad 
ter hand stellen, om door denzelven in de volle vergadering te worden 
geopend, en met luider stemme gelezen; en zal de persoon., welke al- 
zoo blijken zal, bij de meeste stemmen verkozen te zijn, ofte bij sta
king der stemmen de eerste in rang, de bediening van Gouverneur- 
Generaal dadelijk aanvaarden, en het tractement daar toe slaande, ge
nieten , tot dat de Souverein daar in zal hebben voorzien en de nieuw 
aangestclde Gouverneur-Generaal deszelfs functien zal hebben aanvaard.

: ■ :".r -i-Y- •:

De leden van den Raad vermogen geen zitting te hebben, noch aan 
het hoofd geplaatst te worden van eenige kollegien of departementen 
van administratie.

Art. 8.

i
:

,
L :

Art. 9.
Sx ei> j:;;'/ ï . '- ;

Alle vacatures in den Raad zullen worden verVuld dooi1 zoodanige 
ambtenaren uit de eerste klasse als door den;Göuvcrnenr-GeneraaI in 
Rade tot dat einde provisioneel, zullen moetea worden geroepen* bin-

r-
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maand na de ontstane vacature; en zal hiervan bij de eerste 
bekwame gelegenheid kennis moeten worden gegeven aan het Depar
tement van Koophandel en Koloniën, ten einde daarin door den Sou- 
verein zonde kunnen worden voorzien, het zij door de confirmatie des 
reeds geroepenen of door aanstelling van eenig ander persoon.

nen eene

Art. 10.

Wanneer eenig lid van den Raad door ziekte, afwezendheid of 
cenige andere wettige oorzaak verhinderd wordt de vergaderingen van 
den Gouverneur-Generaal en Raden bij te wonen en de Gouvemeur- 
Generaal nogtans verlangde omtrent eene of andere zaak van aange
legenheid to hebben het advies van eene volle Raadsvergadering, zal 
hij bevoegd zijn, daartoe te assnmeren een persoon uit de eerste 
klasse der ambtenaren, welke de raadplegingen over zoodanige zaak 
zal bijwonen, met dezelfde magt en effect, als de gene in wiens plaats 
hij geassumeerd wordt, wettiglijk toekomt, doch zonder uit dien hoof
de op eenige bezoldiging te kunnen aanspraak maken, en zonder per^ 
soneel of in officio bij de zaak in deliberatie te mogen zijn geïnte
resseerd.

Art. 11.

De Gouverneur - Generaal en de Raden van Nederlandsch Indic, 
zullen in derzclver vergaderingen het eerst in overweging nemen, de 
zaken, welke door den Gouverneur-Generaal zullen worden voorge
steld.'

De Gouverneur-Generaal is bevoegd de voorstellen, welke door de 
Raden gedaan worden, in overweging tc brengen, terstond ofle in 
de eerstvolgende vergadering, naar mate hij zulks dienstig zal oor- 
deelen; langer vermag hij zulks met uit te stellen, zonder toestem
ming van den genen, die het voorstel gedaan heeft.

Art. 12,

In alle zaken J waarover bij den Gouverneur-Generaal en Roden 
zal worden geraadpleegd, zal de Gouverneur-Generaal de adviesen vra
gen van de Raden, welke daarbij tegenwoordig zijn, en zal de ge- 
assumeerdo Raad of Raden, bij liet opmaken der conclusien, slem 
hebben; de stemmen stakende, zal die 
raai voor twee worden gerekend.

den Gouverneur-Gene-van
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Art. 13. i; i

S ï-
Alle besluiten en andere verrigtingen van den Gouverneur-Gene

raal en’Raden van Nederlandsch Indie, zullen worden uitgedrukt als 
gedaan bij den Gouverneur - Generaal in Rade, en niet anders;, zij 
zullen alvorens te worden gepubliceerd ofte ter uitvoer gebragt, wor
den geteekcnd door den Secretaris ter Ordonnantie van den Gou
verneur' Generaal in Rade.

i«*

Ui
■

■

.
ii1ArL 14.

Alle verbonden met Aziatische Vorsten of volken, zullen in naam 
van den SouYcrein wórden aangegaan,. door den Gouverneur-Gene
raal, in Rade. Dezelfde form zal in aebt genomen worden bij eeni- * 
ge hernieuwing der thans subsisterende tractaten met de Aziatische 
Vorsten of volken.

.
••

:
■:'!Art. 15.

De Gouverneur-Generaal in Rade zal niet vermogen oorlog te 
verklaren, vijandelijkheden te beginnen, ofte in eenige overeenkomst 
te treden, tot het aandoen van oorlog tegen eenige der inlandsche 
Vorsten of Staten, ofte ccnig verbond aan te gaan, om de bezittingen 
van inlandsche Vorsten of Stalen te gnaranderen, zonder daartoe te zijn 
gelast of geautoriseerd, uitgezonderd wanneer dadelijke vijandelijkhe
den gemaakt worden lot het plegen van vijandelijkheden, of wel da
delijk vijandelijkheden begonnen zijn tegen de Regering van ’s Lands 
Aziatische Bezittingen, of legen eenige Vorsten of Staten, afhanke
lijk van gemelde Regering, of tot welker bijstand of verdediging,de
zelve , uit hoofde van eenige plaats hebbende verbindtenissen, ver- 
pligt is, in welk geval de Gouverneur-Generaal in Rade bevoegd 
zal zijn in naam van den Souvcrcin oorlog te verklaren, vijandelijk
heden te beginnen, ofte verbindtenissen aan te gaan tegen zoodani- 
gen Vorst of Slaat, welke dadelijk vijandelijke toebereidselen gemaakt, 
ofte vijandelijkheden gepleegd zal hebben, doch gehouden zijn, daar
van met den meesten spoed kennis te geven aan meergemeld departement, 
met bijvoeging van volledige informalien omtrent alles, wat tot zoo- 
danig geval betrekking, en verslag der redenen, welke hem bewogen 
hebben, om daarin zoodanig te handelen. :

Art. 16.

Aam de Hooge Regering van- Néder!andsch- Indie, wordt gedèman-
/:
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dccrd in naam van den Souverein, de uitoefening van het regt om 
gratie of pardon te verleenen, van alle misdaden, gepleegd onder 
de jurisdictie van ’s Lands Aziatische Bezittingen en de deswege ge- 
ïncurreerde straffen geheel of gedeeltelijk te remitteren en kwijt te 
schelden, onder dc navolgende bepalingen, dat wanneer het verzoek 

gratie betrekking heeft tot eene misdaad, staande ter cognitie 
liet Hoog Gerechtshof, of van eene sententie bij hetzelve ge

wezen, en dc Gouverneur-Generaal in Rade oordeelt dat hetzelve ce- 
nige reflectie verdient, hij daarop zal innemen het advies en de 
consideratien van hetzelve Hoog Geregtshof, doch dat wanneer het 
verzoek om gratie betrekkelijk is tot eene misdaad, waarvan de cog
nitie toekomt aan een der andere Geregten, of tot een vonnis door 
dezelve gewezen, de Gouverneur- Generaal in Rade altijd, en derhal
ve ook dan, wanneer hij mogt begrijpen, dat hetzelve gcene over
weging verdient, daarop het advies en de consideratien van het 
Hoog Geregtshof zal innemen.

En zullen, in gevalle waar de Hooge Regering tegen het advies 
van het Hoog Geregtshof, van'het regt van gratie pf remissie mogt 
hebben gebruik gemaakt, dc stukken daartoe belrckkelijk overgezon
den en met de opgave van de gronden en motiven van het genomen 

• besluit, door middel van het Departement van Hophandel en Kolo
niën, ter kennisse van den Souverein gebragt worden; blijvende 
daarentegen aan de Hooge Regering de volle bevoegdheid om de be
doelde verzoeken af te slaan, ai ware het daarop ingenomen advies 
van het Hoog Geregtshof gunstig.

om
van

Art. 17.
9

De Gouverneur-Generaal is bevoegd, om hij eene schriftelijke or
der , onder deszejfs handteekening en zegel gegeven, aan zoodanige 

• officieren van justitie of andere als hij geraden zal vinden, eenig 
persoon of personen, verdacht van eenigc handeling, gevaarlijk voor 
de publieke rust of veiligheid van ’s lands Aziatische Bezittingen, te 
doen nemen in verzekerde bewaring, doch hij zal in zoodanig geval 
gehouden zijn, binnen drie maal vier-en-twintig uren, na dat zoo- 
danig persoon of personen in verzekering zullen zijn genomen, in de 
vergadering van Gouverneur-Generaal en Raden daarvan kennis le 
geven, en open të leggen de gronden, waarop zijn vermoeden rnsL 
En ingeval de Gouverneur - Generaal in Rade mogte oordeelen, dat 
daartoe termen waren, zal hij besluit deze zaak gesteld worden in 
handen van den Procureur - Generaal, om daarin te handelen zoo als 
zijn ambt en pligt vereischen zal; te welken einde de gemelde per-

r*

i
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soon of personen, aan den Procureur-Generaal zullen worden 
geleverd, om vervolgens tegen hen-, voor liet Hoog Gcreglsliof le 
den geprocedeerd als naar regten.

*: 1377
ï

over- '
1wor-

Art. 18.

Ingevalle echter de Gouvemeur-Generaal in Rade mogte oordeelen, 
dat het algemeen belang kwam te vorderen, dat eenig persoon of per
sonen, verdacht van eenige handelingen, strekkende lot ondermijning 
van het publiek gezag, of tot storing Yan de publieke rust en veilig
heid, onverwijld uit ’slands Aziatische Bezittingen zouden behooren 
te worden verwijderd, zal de Gouvemeur-Generaal in Rade vermogen 
zoodanig persoon of personen te doen vertrekken, of, des noods, op te 
zenden naar Europa, als mede lien, tot op dcrzelver vertrek, te stel
en onder zoodanige surveillance, als hij noodig zal oordeelen, doch 

zal in die gevallen aan hem gelaten worden een lijd, door Gouvemeur- 
Generaal in Rade tc bepalen, ten einde orde op zijne zaken te stellen; 
blijvende inmiddels onder surveillance, en voorts daarvan en van de 
redenen, daartoe gemoveerd hebbende, met de eerste gelegenheid, 
omstandig kennis moeten worden gegeven aan het Departement van 
Koophandel en Koloniën, ten einde die zaak te brengen ter finale 
dispositie van den Souverein, aan wien de Gouverneur-Generaal in 
Rade deswege verantwoordelijk is, doch zonder ooit in regten te kun- 
den worden aangesproken, dan wanneer blijken mogte, dat daarin ge
handeld was uit volstrekte willekeur, bijzondere vijandschap of op
zettelijke yiregtvaardigheid.

Art. 19.

De magt in de voorgaande twee artikelen aan den Gouvemeur-Ge
neraal afzonderlijk, en den Gouvemeur-Generaal in Rade gegeven, 
strekt zich niet uit tot de personen van den president en verdere le- 
<jen van het Iloog Geregtshof, welke niet in hunne functienzullen kunnen 
worden gesuspendeerd, noch ten hunnen opzigle in eenig geval 
gen te worden geprocedeerd, op eenige andere wijze, dan bij dit rer 
glement is vaslgcstcld.

vermo-

Art. 20.'
?

En ten einde de Uitvoerende Magt in Lands Aziatische Bezittingen 
het nóodigc vermogen liebbe, om in geval van 
cn betreifendc het welvaren Yan

groote aangelegenheden
het moederland of liet behoud der be-
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zittingen, met nadruk en spoed daar voor te waken, wordt Hierbij 
vastgesteld, dat wanneer over eenige maatregel of cenig voorstel in 
de vergadering van den Gouverneur - Generaal in Rade zal worden ge
raadpleegd, waarbij de Gouverneur-Generaal oordeelen zal, dat de be

llet moederland of de veiligheid of het behoud van eenigelangen van
der Aziatische Bezittingen in gevaar zijn, en wanneer hij Gouvcrneur- 
Generaal zal begrijpen de dienst en het oirbaar van den Lande te vor
deren , of dat de gédane voorstellen moeten worden aangenomen en 
ten uitvoer gebragt, of dat dezelve moeten worden uitgesteld of ver

en de meerderheid van den Raad mogte zijn van een anderworpen,
gevoelen, als dan de Gouvemeur-Gcneraal en de Raden, respectivelijk 
de redenen van derzelver verschillende gevoelens, zullen moeten in
geschriften stellen ; en met hunne liandtcekening bekrachtigen en aan 
elkander mededeelen, en dat wanneer, na eene opzettelijke overwe-

iegelijk bij zijne gevoelens mogte blijven, de Gou-ging daarvan een 
verneur-Generaal de magt zal hebben het besluit op te maken, over
eenkomstig zijn bijzonder gevoelen j welk besluit van dezelfde kracht 
en waarde zal zijn, als ware het met eenstemmigheid of meerderheid 
genomen, en even zoo door de leden van den Raad en alle andere 
wien zulks zoude mogen aangaan, worden gerespecteerd en gehoor
zaamd, ten uitvoer gebragt of helpen brengen, doch zal de Gouver- 
neur-Generaal wegens alle zoodanige , tegen het gevoelen der meerder
heid genomen besluiten, en derzelver gevolgen alleen verantwoorde
lijk zijn.

Art. 21.

1 De bevoegdheid in het voorgaande artikel aan den Gouverneur-Ge- 
neraal gegeven, zal zich niet uitstrekken tot het nemen of uilvoeren 
van zoodanig hesluit, welke niet wettiglijk zoude hebben kunnen wor
den genomen, met concurrentie van de Raden, nochtc tot het opleg
gen van eenige belastingen; zij zal alleenlijk toekomen aan, en kun
nen worden uitgeoefend door den Gouverneur-Generaal, na dat hij, 
op aanstelling van den Souverein, zijne functien zal hebben aanvaard, 
geenszins aan en door iemand, welke j zonder zoodanige aanstelling 
die liooge bediening ad interim waarneemt.

:
.i
i
5

' ;
;

1
Art. 22.

In alle gevallen waarin de Gouverneur-Generaal van de hem hij het 
20*,oarlikel gegeven magt, zal hebben gebruik gemaakt, zal van al 
het geen daaromtrent zal zijn voorgevallen, hij eerste bekwame gele-
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genheid verslag moeten worden gedaan aan het meergemelde departe
ment, met bijvoeging van alle de gewisselde consideratien en advisen, 
ten einde die te brengen ter kennissc en approbatie van denSouve- 
reïn.

Art. 23.

De Gouvemeur-Generaal en Raden kunnen in het civiele voorgeene 
andere regtbank in Indien worden geconvenieerd, dan voor het Hooge 
Geregtshof.

Art. 24.

De Gouvemeur-Generaal vermag in geenerlei geval in Indien ge- 
regtelijk worden aangesproken ofte eenige procedures van wat aard ook 
tegen hem worden geëntameerd, ter zake van misdaad in-of buiten 
deszclfs officie gepleegd, maar zullen alle zoodanige actiën, naar aan
leiding van art. 105 der grondwet, voor den Hoogen Raad der Ver- 
eenigde Nederlanden } moeten geïnstitueerd worden.

Art. 25,

De Raden van Indie zijn, zelfs na het eindigen van hunne bedie
ning in Indie, wegens misdaad alleen aansprakelijk voor het Hooge 
Gerechtshof, en vermogen nimmer te worden genomen in verzekering, 
anders dan door middel van militair arrest, vplgens bevel yan den 
Gouvemeur-Generaal.

Art. 20.

Wanneer het Hooge Geregtshof aan den Prokureur-Generaal zal 
hebben verleend eenig decreet van apprehensie tegen een Raad van 
Indie j ter zake van een delict door derizclven begaan, zal de Proku- 
rëur-Gcneraal gehouden zijn, zich bij bésloteno missive te adresseren 
aan den Gouvemeur-Generaal, en liet bekomen decreet van apprehen
sie daarbij overleggende, verzoeken, dat zoodanigen Raad van Indie 
ge worden genomen in goede verzekering, en gesteld ter dispositie van 
het gemelde Geregtshof} en zal de Gouvemeur-Generaal dat verzoek 
niet vermogen te weigeren, maar gehouden zijnu onmiddellijk zoodanigen 
Raad van Indie op de meeét gëvoegelijke wijze te doen nemen in mili
tair arrest, om aan den Prokureur-Generaal te worden overgeleverd, 

• ter dispositie van het Hpoge Geregtshof.

mo-
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Art. 27.

De Gouvemeur-Generaal en Raden honden dezelver gewone residen
tie te Batavia, of in den omtrek dezer hoofdplaats. De Gouvemeur- 
Generaal is bevoegd* zulks in buitengewone omstandigheden noodig 
oordeelende, den zetel van het Gouvernement te verplaatsen naar eenig 
ander gedeelte van het eiland Java; en zijn de Raden in zoodanig 
geval gehouden zich derwaarts te begeven op requisitie van den Gou
verneur-Generaal.

Art. 28.

De Gouverneur-Generaal noodig oordeelende zich in persoon naar 
eenig ander gedeelte van het eiland Java te begeven, zonderden Raad/ 
zal aldaar die zelfde magt, en dat zelfde gezag oefenen als te Batavia, 
met den Raad/ en indien hij noodig oordeelt eenige bevelen of in
structie te geven/ het zij aan den Raad te Batavia, het zij aan eenige 
andere geconstitueerde magten of ambtenaren door geheel Nederlands 
Indie, waartoe hij te Batavia met en benevens den Raad bevoegd zou
de zijn, zal een iegelijk gehouden zijn, dezelve bevelen of instructien. 
te gehoorzamen * en zich daarnaar te gedragen / doch zal hij alleen des
wege verantwoordelijk zijn.

Art. 29.

Wanneer de Gouverneur-Generaal zich naar eenig ander gedeelte 
van het eiland Java zal begeven j zonder den Raad* en er geen Lui
tenant Gouverneur door den Souverein* aangesteld te Batavia* aan
wezig is, zal zoodanig lid van den Raad als hij tot .dat einde zal 
benoemen* geautoriseerd zijn* om* gedurende zijne afwezendheid/ 
als Luitenant-Gouverneur* met de verdere Raden* de politieke en ci
viele regering uitteoefenen* op dezelfde wijze* en niet anders dan 
dezelve volgens den inhoud van dit reglement uitgeoefend mag worden 
door iemand de bediening van Gouvemeur-Generaal* in cas van va
cature ad interim waarnemende.

i

i
,
! Art. 30.

De Gouvemeur-Generaal oefent alleen het opperbevel uit* over de 
land- en zeemagt in Oost-Indie/ alle zee- of land-officieren zich al
daar bevindende 
orders te

* zijn gehouden* zonder eenige tegenspraak* deszelfs 
respecteren én te gehoorzamen/ en door hunne onderhoori-
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ii-gen te doen eerbiedigen en gehoorzamen, en geen derzelven in het 

aller minste te contrariëren of dulden dat dezelve orders door iemand 
der onderlioorigen gecontrarieerd worden.

Aan denzelven zal mitsdien worden afgegeven eene acte als Gene
raal en Admiraal en Chef over de land- en zeemagt in Azia. — Hij 
is bevoegd, om in cas van oorlog, tusschen de Vereenigde Nederlan
den en eenige andere Mogenheid, in naam van den Souverein, com- 
missiën of lettres de marqués te verleenen aan schepen bij particu
lieren uitgerust.

Het bestuur over alles wat tot verdediging van ’s lands. Aziatische 
Bezittingen ofte afbreuk van den vijand dienen kan, is aan hem over
gelaten, met advies van zoodanïgen zee- of land-officier, ais hij zal 
goedvinden deswege te raadplegen, onder zijne persoonlijke verant- 

• woordelijkheid. Alleenlijk zal hij niet met den vijand vermogen te 
capituleren over ’s lands Aziatische Bezittingen ofte eenig gedeelte 
derzelve, zonder zulks alvorens te hebben gebragt ter deliberatie van 
de Hooge Regering, en daartoe door een wettiglijk genomen besluit 
van den Gouverncur-Gencraal in Rade te zijn geautoriseerd, zonder 
dat hij in dit bijzonder geval van de bevoegdheid, hem bij het 20,l° 
artikel gegeven, gebruik zal kunnen of mogen maken.

'
::
|i

!:

i
:

Art. 31.

De administratie der fmantien en domeinen zal worden toebetrouwd 
aan eenen daartoe bijzonderlijk bestemden Raad of Administrateur, 
met adsistentie van de verdere benoodigde ondergeschikte personen.

Art. 32.

Deze Raad of Administrateur zal, onder het oppergezag van den 
Gouverneur-Generaal in Rade belast zijn met het algemeen toevoorzigt 
over de financiën, domeinen en goederen van ’s lands Aziatische Be
zittingen, en alles wat daartoe betrekking heeftj inzonderheid ook 
over de onderscheidene cultures van de voortbrengselen des lands, en 
over de ambtenaren tot de beheering, administratie, bewaring en af
levering van 
directie over
zoodanige orders en instructien, als daartoe zullen worden beraamd en
vastgestcld.

gelden, producten of andere goederen, mitsgaders tot de 
de houtbosschcn geëmploijeerd wordende j alles navolgens

Art. 33.

In verband met de opgegeven directie zullen nog bijzondere admi-

}-

i
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nistraüen kunnen worden daargesfcld over de koiïij-teelt , over de liout- 
bosscheri en over de wegen, bruggen en posterijen; alles volgens na
der te maken instructien.

Art. 34.

Er zal te Batavia zijn eene Algemeene Rekenkamer, bestaande uit 
genoegzaam aantal leden en een secretaris, aan welker confróle 

en onderteekening alle betalingen van gelden, en ook zoo veel moge
lijk; alle afleveringen van goederen te Batavia moeten worden on
derworpen, om in de rekening der comptabelen of administrateurs ge
leden te worden; zullende deze Rekenkamer wijders belast zijn mei 
het onderzoek en de confrontatie van alle boeken van rekening of ad
ministratie van gelden of goederen, welke op Batavia en op de ande
re ’s lands Aziatische Bezittingen gehouden worden, alles navolgens 
zoodanige orders en instructien als te dien opzigten zullen worden be
raamd en vasfgesteld; blijvende de post van Visitateur-Generaal, alt 
mede het Kantoor-Generaal afgeschaft,

een

Art. 35,

De Rekenkamer voomoemd zal van alle zaken, ter harer cognitie 
staande; jaarlijks eenen staat doen formeren en dcnzelven, benevens 
de daartoe behoorende bijlagen; mitsgaders hare consideratien, 
de* in dien staat en bijlagen behandelde zaken, en eene opgave der 
in gebreken gebleven ambtenaren, overbrengen ter vergadering van 
de Hooge Regering, welke verpligt is, dat alles; met zijne considera
tien voorzien, over te zenden aan het Departement van Koophandel 
.en Koloniën.

over

4

!"
•;
1

Art. 30.
■

Het politiek bestuur op elk der onderhoorige Aziatische Bezittingen 
. en Etablissementen, zal op den meest eenvoudigen voet, en zoo veel 
<jle omstandigheden zullen toelaten, worden ingerigt, in den geest 
het geen omtrent de regering en het algemeen bestuur dcrzelve bezit- 

i tjngen bij dit reglement is bepaald.

i
! van

!
Art. 37.

Alle ambtenaren worden zoodanig bezoldigd, dat zij naar de gele
genheid der plaatse, volgens hunnen rang en karakter ordénlijk kun-

d
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nen bestaan. Zij dragen daarvan jaarlijks een gering gedeelte bij, om 
te strekken tot een fonds lot ondersteuning van behoeftige weduwen 
en weczcn van ambtenaren, zoo lange dezelve in Indie verblijven. 
Hunne bezoldigingen kunnen in geen geval aan eenige andere belas
ting hoegenaamd, van wat aard ook, worden onderhevig gemaakt. 
Het bezigen van middelen om zich onwettige inkomsten te verschaffen,^ 
alle' geld-afpersingen of concussien in het algemeen, en in het bijzon
der ten aanzien van den inlander j worden volgens alle rigeur van 
wetten, zelfs naar exigentie van zaken, met den dood gestraft.

Art. 38.

Niemand, hoe ook genaamd, die eenig meerder of minder:gezag in 
Oost-Indie bekleedt, vermag van een ander onder deszelfs .gebied, 
gehoorzaamheid, ofte directie staande, of aan welke hij gehoorzaam
heid verschuldigd is, eenige giften of gaven, of geschenken te geven 
of te ontvangen, dircctclijk of indireclelijk, of te dulden, dat dit 
door zijne huisvrouw, kinderen, huisbedienden of iemand van zijnent
wege geschiede, op pene dat de gevers of aannemers van zoodanige 
giften, gaven of geschenken, zullen gehouden worden zich aan onbe
hoorlijke extorsie te hebben schuldig gemaakt, en als zoodanig naar 
de gestrengheid der wetten zullen worden gestraft.

Art. 39.

Alle civiele ambten (uitgezonderd de liooge bedieningen van Gouver- 
ncur-Generaal en de Kaden van Indiën, mitsgaders van den president 
en de leden van het Hoog Geregtshof, en die, welige door Javanen of 
andere inlanders worden bekleed) zullen, naarmate van derzelver aan
gelegenheid en inkomsten, worden verdeeld in vier klassen. Geen amb
tenaar tot dezelve klassen behoorende, kan tevens zijn lid van de Hooge 
Regering van Ncderlandscli Indië, ofte den titel daarvan voeren. Geene 
vacatures van ambten zullen worden vervuld uit ambtenaren van eene 
mindere klasse dan de naastvolgende.

Art. 40.

ambten lot eenige der voormelde vier klassen be
hoorende, worden vervuld door den Gouverneur-Generaal inRade, op 
de daartoe staande tractementen en emolumenten, de ambtenaren van 
de vierde klasse definitivelijk, doch die (der eerste, tweede en derde 
klasse onder approbatie van den Souyerein.;

Alle vacatures Yan

:✓
*
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Geen ambtenaar vermag bet ambt, waartoe hij bevorderd wordt, te 
weigeren, op pene van vervallen te zijn van dat, hetwelk hij dadelijk 
bekleedt.

De rangen der ambtenaren regelen zich naar de klassen tot welke zij 
behooren, en naar de orde in welke de ambten tot elke klasse belioo- 
rende, zullen zijn gerangschikt.

Art. 41.

Geen ambtenaar tot de voorsz. vier klassen behoorende, nochte ook 
de klerken kunnen hunne ambten en bedieningen anders bezitten, dan 
tot kennelijk wederzeggens toe, het zij zulks geschiede van wege den 
Souverein door het Departement van Koophandel en Koloniën, of door 
den GouYemeur-Generaal in Rade*

Art. 42.

De Gouverneur-Generaal heeft de magt om in enkele gevallen, om 
goede redenen, en wanneer hij zal oordeelen zulks te kunnen geselde- 

' den, zonder nadeel van ’slands dienst, voor een’ bepaalden tijd verlof 
te geven aan civiele of militaire ambtenaren, om zich naar Europa of 
elders te begeven, en om de noodige schikkingen te maken, tot de 
waarneming van derzelver bedieningen, gedurende hunne afwezendheid.

Art. 43.

Alle militaire hevelhebberen den Slaat ter zee of te land in Indië 
dienende, ontvangen aldaar geene andere bevelen, dan die van den 
Gouvemeur-Generaal.

Art. 44.

Alle civiele ambtenaren in Oost-Indië, zullen bij hunne aanstelling, 
alvorens in functie te treden, gehouden zijn, in handen van den Gou- 
verneur-Generaal in Rade, ofte op de onderhoorige Aziatische Bezittin
gen , in handen van den persoon welke aldaar het gezag zal voeren, 
behalve den eed van trouwe, en die tot derzelver rcspective bedieningen 
staande afteleggen, den eed van purge j en zullen alle de genen die 
bevonden zullen worden daartegen of ook tegen het bepaalde bij art. 
37 en 38 gehandeld te hebben, onder wat titel of pretext het zoude 
mogen wezen, niet alleen de fado 
vallen zijn, maar boven dien verklaard worden infaam en inhabiei om

i
i

van hun voorschreven ambt ver-
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ooit in ’s lands dienst te worden geemploijeerd; welke straffen mede 
zullen incurreren de genen, welke zoodanig geld of geldswaarde 
ten Lebben, en bovendien gemulcteerd worden voor de drie dubbele 
waarde van het genotene.

geno-
! Ü

Art. 45.

De Gouverneur-Generaal en Raden van Indie, en de verdere amb
tenaren van alle klassen welken zulks bij hunne respective insfructien 
mogt worden ontzegd, zullen zich met de meeste naauwgezetheid, van 
allen handel en van alle aandeel en commerciële speculatien, het zij 
voor eigen rekening, het zij als zaakgelastigden van anderen, moeten 
onthouden, sub pene van het door hen bekleede ambt te moeten ver
laten.

Art. 46.

Er zal alomme in Indie regt gesproken worden uit naam en van 
wege den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden.

Art. 47.

Er zal een Opperste Geregtsbof worden ingesteld, onder den naam 
van Boog Geregtskof van Nederlandsch Indie.

Het zelve zal bestaan uit negen leden, eenen aanblijvenden presi
dent daar onder begrepen en gcadsisteerd worden door eenen griffier en 
adjunct-griffier.

Het regt der Ilooge Overheid zal bij het zelve worden waargenomen 
door eenen procureur-generaal.

Art. 48.

De president, leden, procureur-generaal en griffiers, moeten zijn ge
boren in de Nederlanden of in eene der Nederlandsche Bezittingen bui
ten Europa, wel verstaande dat naturalisatie gelijk regt geeft als de 
geboorte in Nederland of in die bezittingen.

Art. 49.

De president zal den ouderdom van dertig, de leden en griffier zullen 
dien Yan vijf en twintig, de adjunct-griffier die van twee en twintig en I49

{
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de procureur-generaal. 'dien' van acht ten twintig jaren tén vollen heb 
ben moeten bereikt';>oók izullen zij ^alleh in rcgtcn moeten gegradueerd
zijn.uob s?:!> eb teer * ?lno» h'io^iaiwnng

Art. 50.

Zij mogen geene andere ambten of bedieningen bekleeden, noch 
eenigen koophandel .drijven, of deel hebben dn dien van anderen; zij 
mogen niet zijn . pachters •’ yan eenig financieel middel ., noch mede
standers,-borgen :of contra-borgen'van dezelve. Zij mogen geen zaak
gelastigden; zijn van iemand binnen óf buiten -de Indische Bezittingen 
woonachtig. . Zdj mogen tot geen andere permanente ambten j of be
dieningen, benoemd worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van 
den Souverein.

Art. 5JL

Bij vacature .van eene! der voorschreyene bedieningen, zal dezelve ad 
interim worden waargenomen door den genen welke door den Gou- 

' verucur-Generaal in Rade daartoe zal worden geautoriseerd, uit eene 
nominatie van drie personen, door liet Geregtshof le formeren, en zulks 
lot dat de Souverein daaromtrent fmaalïijk zal gedisponeerd hebben.

i'Li:aa aoh ishuo m
.V.hi'.Y WO wl.

' ! Be ^resi^ëöt1 !of eéhig lid zijné Öéinissiè nemende, binnen den tijd 
vah tiih' jaféh, hadat:h1j m het üof zal'hebben sessie genomen, verliest 
daardoor alle uitzigt op pensioen of andere gunsten, op welke hij anders 
zonde hebben kunnen'aanspraak maken.

Aft. ■

n ji’. i ‘iO :

Art. 53.

Be leden “van hetllooge Geregtshof zich aan penige misdaad, het 
zij-ito o$cïö', of (laar builen, schtddig makende, zijn deswege alleen 
voor hetzelve Hof actiöhaheT. Zij kunnen dóór geene politieke dispositie 
van eénigë'geeónstiluecr^é 'magl'm lndie, anders dan op voordragt 
het Hof zelve, in geval hij het volgende artikel omschreven, in hunne 
functien geschorst of van hunne bedieningen ontzet worden.

.U

van

Art. 54.
rroMus •loiÜhg u*> u*>! A »b suvr ra*>! vof'mi mh (,r.: Ut'jhl.w.
n^ötfèö^het Hóf ftiojje ©órdeden,;:at èenig lid, uH 'hoofde van een

.'

9
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op hetzelfde liggende blaam van -beschuldiging, in deszeik funelien 
eenigen tijd niet zou hehooren, te worden gecontinueerd* .zal het 

Hof zulks aan den Gouverneur-Generaal in Rade voordragen, welke de 
bevoegdheid hebben zal, om, in dit buitengewoon geval, de zaak daa'r- 

gedisponeerd zijnde* zoodanig lid in deszelfs bediening te stirche- 
ren,, met kennisgeving aan het Hof.

voor

atoe 1
I

Art. 55.
:
jZoodra eenig lid wegens misdaad geregtelijk zal zijn beschuldigd, is 

het Hof gehouden, daarvan dadelijk aan den Gouverneur-Generaal in 
Rade kennis te geven. Bij alle regtsplqging deswege. te houden, zal een 
commissaris van wege het Gouvernement, in Indie tegenwoordig zijn, 
alleenlijk om te zien en te hooren, en zonder daarbij eenigen invloed 
te mogen oefenen, veelmin cene adviserende of concluderende stem te 
hebben.

Art. 56.

Het Hooge Geregfshof zal het toevoorzigt hebben, en bonden op het 
administreren eener goede en prompte regtsoefening bij alle subalterne 
kollegien van justitie? in Indiën, alles overeenkomstig de instructie voor 
den Hove nader te arresteren.

Het Hoogo Gereglshof zal vooris ten allen tijde bevoegd zijn alle zoo
danige algeraeenc maatregelen aan de ïïoogp Indische Regering voor te 
dragen, als hetzelve tot het bedoelde einde: nuttig oordeelt. - 0

Art 57.

Het Hof zal ter eerstee# instantie oordeelen over alle civiele zaken,
waarin de Gouverneur-Generaal, de Raden van Jndiën, of ook eenige 
ambtenaren tot de eerste of tweede klasse behoorende, voor zoo verre 
deze ambtenaren onder bet ressort van Batavia resideren, worden ge-
conveniecrd, en voorts over alle zoodanige zaken, welker cognitie,aan 
hetzelve bij de instructie zal worden opgedragen...

/ iirópiwi tl) a a ® ■■■" i■■ - ». . i
. . Arl- 5a : • '

CfiV

Het nof zal voorts ter eerster instantie kennis nemen van alle mis
drijven door de Raden van Indien bedreven onder de bepalingen hier- 
voren bij artikel 26 vastgcsleld, al* mede van alle misdrijven door 
.Opperhoofden en Gezaghebbers, i.em yerdc^Cr hpofdon ynn administratie
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I voor zoo verre zij tot de eerste of tweede klasse der ambtenaren be
lmoren , gedurende hunne bediening bedreven.

Art. 59.

Zoo lang echter eenige der voorsz. ambtenaren nog in functie zijn, 
zal geen decreet van appreliensie, of dagvaarding in persoon tegen 
hen worden ter executie gelegd, of geëxploicteerd, ten zij alvorens de 
zaak gebragt zij ter kennis van den Gouverneur-Generaal in Rade, ten 
einde dezelve de meest geschikte maatregelen zal kunnen nemen, 
waardoor die procedures, buiten nadeel voor den dienst van den lan
de, kunnen worden voortgezet, en tegen den aangeklaagden vervolgd, 
waarvan aan den ïïove behoorlijk kennis zal gegeven worden.

Art. 60.

Het Hooge Geregtshof zal oordeelen bij wege van hooger beroep 
alle gewijsden in civiele zaken; mitsgaders in criminele zatenover

waarin ordinario tnodo is geprocedeerd, welken ter eerster instantie 
gediend hebben voor eenige der lagere regtbankcn in Indien gevestigd.

Art. 61.

Het Hof zal insgelijks bij wege van hooger beroep oordeelen over 
alle kwestien, rakende buitten en prijzen, die door schepen van oor
log, of door schepen bij particulieren, op bekomen commissie of let
tres de marqué uitgerust, zullen worden achterhaald, en in eene van 
’s lands bezittingen in Indic opgebragt, mitsgaders over alle kwestien 
en geschillen die tusschen eenige van de voorschrevene schepen te 
dier zake zouden mogen rijzen, zoo wel *als over de misbruiken en 
overtredingen, welke dien aangaande zouden mogen worden gepleegd; 
voorts over alle kwestien, rakende zeerooverijen, beroovingen, uit
plunderingen of dieverijen aan schepen of ladingen in volle zee of op 
de reeden en in de havenen gepleegd.

De judicature over alle deze kwestien wordt ter eerster instantie 
opgedragen aan de kollegien van justitie te Batavia en op de onder- 
hoorige bezittingen van den Staat in Azia, volgens een afzonderlijk 
reglement daar toe specterende.

Art. 62.

De Gouverneur-Generaal in Rade daartoe van wege den aangeklaag-

J
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den zijnde geadieerd, zal, na ingenomen berigt en consideratien van 
het Hoog Geregtshof, vermogen te verleenen surcheance van criminele 
procedures bij bet Hof aanhangig zijnde.

Ingeval van dringende noodzakelijkheid, en wanneer door het voort* 
gaan der procedures, de zaak gevaar zou loopen van gebragt te wor
den uit haar geheel, is de Gouverneur-Generaal in Hade bevoegd te 
verleenen provisionele surcheance van procedures, edoch geen finale, 
dan na deswege te hebben geretjuireerd en bekomen het berigt en de 
consideratien van het Hof.

Art. 63.

Bij aldien de Gouverneur-Generaal in Rade, na examinatie van hel 
alzoo ingediende berigt en consideratie eene onbepaalde surcheance van 
executie tegen ’s Hofs gevoelen ordonneert, of de verleende surcheance 
voor eenen onbepaalden tijd continueert, zoo zal het Hof daarin moe
ten berusten, doch tevens gehouden zijn* alle de stukken tot zoodanige 
zaak betrekking hebbende, onder behoorlijke inventaris met de eerste 
gelegenheid te zenden aan het Departement van Koophandel en Kolo
niën, ten einde die te brengen ter kennis van den Souverein, om 
daarop te worden gedisponeerd naar behooren.

Art. 64.

Geene doodvonnissen kunnen bij het Hof of bij eenige andere regt- 
bank worden ter executie gelegd, zonder' daarop vooraf te hebben 
bekomen het fiat van den Gouverneur-Generaal, die hetzelve zal ver
mogen te weigeren; ten zij door hem in Rade op den voet, bij de 
twee voorgaande artikelen bepaald, surcheance van de procedures 
mogt zijn geordonneerd, of surcheance van executie van het vonnis 
mogt zijn of worden bevolen, of wel bij oefening van het regt van 
gratie.

Art. 65.

Alle tusschenkomst van eenige politieke magt, welke niet bij dit 
reglement is toegekend, is verboden.

Art. 66.

Al wat verder tot de zamcnstelling, functiën en jurisdictie van het 
Hoog Geregtshof betrekking heeft, zal bij deszelfs instructie worden 
omschreven.

!-
I:t
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Art. 67:

Iïet kollegic van regtspleging te Batavia, zal bestaan uit een. be
kwaam aantal leden en een vasten president,-alle bereikt hebbende 
den ouderdom van 25 japen. Vijf leden, ten minste zullen moeten 
worden genomen uit den burgerstand.

Het regt van de ïïooge Overheid- wordt daarbij waargenomen door 
eenen hoofdschout..

Art. 68.

Jaarlijks zullen drie leden aftreden; de orde dezer aftreding zal 
voor de eerstemaal bij loting bepaald worden, en vervolgens plaats 
hebben naar ouderdom, van dienst.

Bij vacature uit dezen of andere hoofde, wordt door den Magistraat 
van Batavia aan den Gouverneur-Generaal in Rade eene nominatie 
van drie personen aangeboden, om daaruit de verkiezing te doen.

De aftredende leden zijn op nieuw verkiesbaar.

Art. 69.

Er zullen te Batavia worden aangesteld twee wethouders, welke be
nevens de leden van het kollegie van reglspleging en den hoofdschout, 
den Magistraat der stad en jurisdictie, van Batavia zullen uitmaten. 
Ten minste een dezer wethouders, zal uit den burgerstand moeten ge
nomen worden.

Om de twee jaren zal een der wethouders, te beginnen met den 
oudsten in rang, aftreden, doch op nieuw verkiesbaar zijn.

Bij vacature zendt de Magistraat aan den Gouverneur-Generaal in 
Rade eene nominatie van drie personen, om daaruit de verkiezing te 
doen.

!

Art. 70.

De functiën van 
worden bepaald.

den Magistraat zullen bij eene nadere instructie1

Art. 71.

De regtbanken te Batavia en op alle andere plaatsen en etablisse
menten, alwaar dezelve zullen worden ingesteld of gecontinueerd, 
zullen zoo mogelijk, geadsisteerd worden door eenen advokaat-advi-

9
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den Ouderdom van 25 jaren bereikt, en voorts de vereischlen
bet Hoog Geregtshof 

bepaald; derzelver verpligtingen worden bij eene generale instructie 
omschreven.

seur,
hebbende bij art. 48 en 49, voor de leden van I

C
fj

Art. 72.
;

Bij het vaceren van een post van advokaat-adviseur wordt de pro
visionele vervulling gedaan door den Gouverneur-Generaal in Rade, 
uit nomina tien van drie personen, door het Hooge Geregtshpf te for
meren.

De bevestiging der provisioneel aangestelden •geschiedt door den 
Souverein.

i

■;

Art. 73.

Het Hoog Indisch Bestuur zal een gedurig foevoorzigt hebben op 
de rcgtspleging onder de inlanders en door gepaste middelen zorgen, 
dat dezelve in die territoiren, welke onmiddellijk staan onder de 
nederInndsche heerschappij, zoo veel mogelijk worde gezuiverd van 
ingeslopen misbruiken, en dat het bekomen van spoedige en goede 
justitie, liet zij door vermeerdering der landraden, of het aanstellen 
van andere landraden, worde bevorderd en gemakkelijk gemaakt, 
mitsgaders van allen verkeerden invloed van eenige politieke magt 
ontheven en bevrijd.

Art. 74.

Alle delicten zoo te water als te lande, op eenige van ’sïands A- 
ziatische Bezittingen, ofte in eenige havenen of reeden van dezelve 
bezittingen door militairen geploegd, zullen geoordeeld worden door ' 
militaire krijgsraden, telkens te benoemen door den Gouverneur-Ge
neraal of die anders bet gezag beeft, op zoodanige etablissementen,

■ onder welks ressort het delict gepleegd is.
En zal te dezen einde, zoo dikwijls door militairen commune de

licten zijn gepleegd, daarvan door den gewonen • aanklager aan den 
Gouverneur-Generaal of Gezaghebber kennis worden gegeven.

-Ai Ui <! -i>:>

Art. 75.

Van de vonnissen der militaire krijgsraden in ordinaire procedures 
gewezen > kan worden geappelleerd aan een militairen krijgsraad te
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Batavia, telkens door den Gouvemenr-Generaal ad istum actum te- 
benoemen, en beslaande uit twee regtsgelcerden en zeven officieren , 

auditeur-militair.geadsisteerd door eenen
De krijgsraden over alle delicten door militairen te Batavia 

het ressort van dien gepleegd, moeten op gelijke wijze worden za-
en in

mengesteld.

Art 76.

In cas van vermeend bezwaar bij de vonnissen der krijgsraden te 
Batavia, het zij in cas d’appèl of ter eerster instantie gewezen in 
ordinaire procedures, zal de bezwaarde partij daarvan kunnen komen 
in revisie op zoodanigen voet en wijze, als bij eene bijzondere ver
ordening zal worden bepaald.

Art. 77.

Personen niet in dienst zijnde van den Staat, zullen zichj wan
neer zij in deszelfs Aziatische Bezittingen aankomen, aldaar niet 
mogen nederzetten, dan op uitdrukkelijke vergunning van 
verein of van den Gouverneur-Generaal in Rade, en op de voor- 
waarden bij die vergunning vervat.

den Sou-

Art 78.

De vrije cultuur van alle voortbrengselen welke in ’slands Azia
tische Bezittingen kunnen worden aangekweekt, wordt aan de in
gezetenen van de zelve bezittingen toegestaan, met uitzondering nog- 
tans, van kruidnagelen, notenmuskaten en amphioen, en onvermin
derd de inrigtingen welke zonden kunnen gemaakt worden, omtrent 
de contingenten , en de verpligte leverancien, die bij de overneming 
dier bezittingen uit de handen der Engelschen bevonden zullen 
den nog in vigeur te zijn.

wor-

Ait. 79.1
Alles wat gecultiveerd wordt buiten de verpligte leverancien van 

producten in de Aziatische Bezitting 
ook wordende opgehragt, mitsgaders alle andere voortbrengselen ia 
het voorgaande artikel niet uitgezonderd, is bet wettig eigendom van 
den cultivateür.

Do vrije en onbelemmerde beschikking daarover komt hem toe 3

wat aard en door wieaen, van

■

V

;



XOSTITIB-WEZSIf, ÏRZ., VAH DBS 3dea JAKTJARIJ 1815. 393

rood ra hij de in te roeren verponding of grondlast, het zij in voort- 
hrensclen het zij in geld heeft voldaan, en het is de pligt van het In
disch Bestuur hem daarin te handhaven.

Art. 80.
§

De Hooge Regcering van Indie ontvangt voor rekening van den lan
de alle de Producten welke in de Aziatische Bezittingen als contingen
ten, en verpligtc leverancien, of uit hoofde van subsisterende verbind- 
tcnissen moeten worden opgebragt, tegen de daarvoor gestipuleerde be
talingen.

;

:
Art. 81.

De producten die het eigendom van het Gouvernement, doch voor 
deszelfs eigene behoefte niet benoodigd zijn, worden, mits voor den 
Indischen handel geschikt, in Indie voor rekening van den lande, het 
zij publiek, het zij bij aflevering tot bepaalde prijzen, verkocht, zoo 
als ’s lands voordeel meest zal vereischen.

Art. 82.

Alle zoodanige voorraad van producten als welke voor de nederland- 
«che markt geschikt, in Indie onverkocht mogt blijven, zal bij gele
genheid van het overzenden van specerijen, voor rekening van den 
lande herwaarts worden overgevoerd, en hier te lande, het zij door het 
Gouvernement zelve of in commissie voor rekening van 5s lands schat
kist publiek of uit de hand, naar bevind van zaken, worden te gelde
gemaakt.

Art. 83.

De uitvoer van rijst kan niet verboden of belet worden, dan ingeval
le van hooge noodzakelijkheid, of wanneer de Gouvcrneur-Gcncraal in 
Rade zal oordeelen», den voor handen zijnde voorraad niet toereikende 
voor de behoeften te zullen zijn.

Art. 84.

De invoer van amphioen op het eiland Java, anders dan op uit
drukkelijke bekomen permissie van de Hooge Regcering en gencralijk 
de invoer daar van op alle andere van ’s lands Aziatische Bezittingen, 
beoosten het eiland jSumatra gelegen, is verboden, op verbeurto van

60
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schip en lading, of de waarde van dien, des noads öp de reeders Ie 
-verhalen, en verdere arbitraire correctie., naar exigentie van zaken, 
ten aanzien van allen welke.ziek daaraan schuldig maken, of daartoe 
op eenigerlei wijze mede werken.

Art. 85.

De handel op het rijk van Japan blijft gereserveerd aan het bestuur 
van de Hooge Regeering van Nederlandsch Indie.

Art. 86.

Voorts blijft de vaart en handel op alle ’s lands Oost-Indische Be
zittingen die zelfde vrijheid genieten, en blijven daaromtrent die zelf
de reglementen en tariven in werking, welke onder het Engelschc Be- 

' stuur hebben plaats gevonden, alles tot dat er door Commissarissen- 
Generaal anders in zal zijn voorzien.

i;

Art. 87.
\\

Commissarissen-Generaal zullen echter steeds als grondslagen dier 
-voorziening beschouwen:

• 1°. Lat de nederlandsche schepen en goederen, onder welken 
naain, zoo wel de schepen en goederen van ingezetenen der 
Aziatische Bezittingen als dio der bewoners van liet moederland 
verstaan worden, minder aan in- en uitgaande regten betalen 
dan de uitlieemsebcn.

I

f 2°. Dat in bet vervolg op den tijd, welke nader zal bepaald wor
den , deze vermindering van regten alleen verleend worden 
aan schepen, in de havens Van Nedeland of van Nederlandsch 
Indie gebouwd.

3°. Dat zoo wel nilhcemsche als nederlandsche schepen uit do 
Oost-Indische Bezittingen van dezen Slaat in cene haven van 
bet moederland aankomende, vrij zullen zijn van inkomende 
regten, mits onder deugdelijk bewijs dat in die Bezittingen voor 
derzelvcr geheele lading de vastgestelde uitgaande regten ziju 
voldaan geworden.

-
I;
.

i

Art.1 88. ' ■

Alle schepen uit de nederlandsche havens naar do Oost-Indische Be-
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zittingen van den Staat vertrekkende, of van daar repalriërcnde, zul
len verpligt zijn, op aanzoek van liet Gouvernement, een aantal be
ambten , of manschappen voor de land- of zeemagt mede te nemen,’ 
cn eene zekere sclieeps-ruimte af te staan; alles naar gelang van der- 
zelver grootte, en onder genot van een in redelijkheid te bepalen kost
geld en vracht. l...............

395

Art. 89.
•"* r-er. > • > .'? «

Voor den Gouveraeur-Generaaï en de Raden van Indie, wordt 
pectivelijk gearresteerd den navolgenden eed: ■ .■

res-

Voor den Gouverneur-Generaal*..

j> Dat zweer ik te zullen zijn en mij te zullen gedragen als 
» Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, mitsgaders Op- 
j) perbeYelhebber over de land- en zeemagt van den Staat, be- 
3> oosten de Kaap de Goede Hoop.

)> Dat ik in de uitoefening van de voorsclirevene kwaliteit J 
» de hooge en souvercine regten van den Souvereinen Vorst 
3) der Yereenigde Nederlanden zal bewaren en bevestigen; dat 
3) ik tevens, zonder aanzien van personen, het welzijn van 
3> den Staat en deszclfs, Aziatische Bezittingen met den bloei 
3) en welvaart van beide, met al mijn vermogen zal voorstaan 
>» en behartigen. • '> v ■ 7;'

•’..s , b-: ' m' ...
« Dat ik aan gcene beloften of toezeggingen, zoo min ali 

3» aan cenigc bedreigingen, door wien die ook zouden .mogen 
» gedaan worden, gehoor zal geven.

j

» Dat ik mijne instructie, cn de algemeene en bijzondere 
»bevelen door.den Souvereinen Vorst, ofte in zijnen 
«gegeven, met alle getrouwheid zal nakomen, en voorts alles 
«.doen wat een goed cn gétrouw Gouverneur-Generaal en f0p- 
« perbevclhebber schuldig is en behoort te doen.”

Voor do Raden van Indie.

naam

« Dat zweer ik te zullen zijn, en mij te zullen gedragen
Nederlandsch In-» als raad en lid der Hooge Regering van 

» die.
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«Dat ik ia dc uitoefening van voorschrevene kwaliteit,
« de hooge en souvereine regten van den Souvereinen Vorst ' 
»der Vereenigde Nederlanden zal helpen bewaren en beves- 
» tigen; dat ik voorts, zonder aanzien van personen; bet wel- 
» zijn van den Staat en deszelfs Aziatische. Bezittingen, en 
» den bloei en welvaart van beiden, zal helpen voorstaan en 
» behartigen.

» Dat ik aan geene beloften of toezeggingen, zoo min als 
» aan eenige bedreigingen, door wien die ook zouden mogen 
«gedaan worden, gehoor zal gevenj- dat ik het reglement op 
«het beleid en de regering van lndie en de algemeene en 
» bijzondere . bevelen door den Souvereinen'Vorst of in zijnen 
« naam gegeven, met alle getrouwheid zal nakomen.

1 «Dat ik geene giften, gaven of geschenken hoegenaamd 
«van iemand, wie hij zijn moge, zal aannemen, noch door 
«iemand van de mijnen doen aannemen.!)

«Dat ik alles doen.zal wat een goed en getrouw raad en 
«lid van de Hoogc Regering van lndie schuldig is en be- 
» hoort te •doen.”. , i m ■ $.■

tol;■»

Art. 90.
. /

liet tegenwoordig reglement zal door den Souverein worden ver* 
anderd of gewijzigd, zoodanig als do omstandigheden en de uit de 
Aziatische Bezittingen in le komen rapporten, zulks raadzaam zullen 
maken. • >

Aldus gearresteerd bij Zijne Koninklijke Hoogheid, den 3<Jen Ja- 
nuarij 1815.

i Mij bekend,

De Algemeene Secretaris van Staat,

(getcekend) A. R. FALCK,
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PUBLICATIE.

KOEMISSARISSEN GENERAAL over Nederlandsch Indië i 
aan alle de genen die deze zullen zien of horen' lezen, 
Saldi! doen te weten: iï:

■

Nademaal wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid 
om Yoor het eindigen onzer werkzaamheden vaste, bepalingen en regelen 
daar te stellen, naar welke het beleid der zaken in Nederlandsch Indië 
in den vervolge zal worden voortgezet.

5

.
,-ï ■m v'Mt.tcA i: u v. > j

Zoo is bet, dat wij uit krachte van liet gezag door den Koning in 
ons gevestigd, en naar aanleiding van den last, ons door Zijne Maje
steit gegeven, hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen, het vol
gende:

/

Reglement op het beleid van de Regering> het Justitie-wezen $ da. 
Culture en den Handel in 5s lande Asiatiscke Bezittingen* {>

uwJ

r: h : il
. i • • .. ' hl: c{

EERSTE HOOFDSTUK. • ».ijs*

Van den Gouverneur Generaal en de Jlooge Regering.
• ï

at
I> :r

Art. 1* ; ‘

Uet hoogste gezag over Nederlandsch Indië wordt, in haam des 
Konings, geoefend door den Gouverneur Generaal. Een iegelijk die, 
zich aldaar bevindt, 
neur Generaal erkennen als des Konings vertegenwoordiger, denzclven 
als zoodanig eerbiedigen, gebouw en getrouw zijn, en deszclfs bevelen 
opvolgcn en gehoorzamen.

wat rang of staat hij zij, moet den .Gouver-van

H-.i t-'
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Art. 2.

Tot het beleid der algemeene burgerlijke regering met alle den 
kleven van dezelven, worden aan den Gouverneur Generaal toegevoegd 
vier Raden, die gezamenlijk met den Gouverneur Generaal, uitmaken 
de Hooge Regering van Nederlandsch Indïê.

aan-

: -

i . J
Art. 3.

Wanneer het den Koning mogt goedvinden eenen Luitenant Gou
verneur Generaal aan te stellen, dan is deze medelid van de Hooge 
Regering, en beeft zitting na den Gouverneur Generaal. De Raden van 
Indië nemen zitting naar den lijd van hunne aanstelling.

Art. 4.

Wanneer de waardigheid van Gouverneur Generaal bij deszelfs over
lijden, of anderzins open valt, en de benoeming van deszelfs opvolger 
door den Koning niet gedaan, of niet bekend is, zoo zal de Luitenant 
Gouverneur Generaal inmiddels het gezag aan den Gouverneur Generaal 
toekomende, oefenen lm

:■

ti

Art. 5.

Bij onstentenis van eenen Luitenant Gouverneur Generaal, zal het 
gezag overgaan op eenen der Raden van Indie. De benoeming zal ge
daan worden door de Raden zelve, met bijvoeging van den president 
van het hoog gereglshof, enden hoofd-directeur der financiën; geen der 
Raden mag zich zei ven benoemen, en de Raden, zoo wel als de genoemde 
president en hoofd directeur, zullen in handen van den oudsten Raad 
afleggen den eed, dat-zij tot de tijdelijke vervulling der waardigheid 
Yan Gouverneur Generaal, dien der Raden zullen stemmen, welken zij 
in gemoede daartoe den gcschiktsten zullen oordeelen. ,

De leden van de alzoo zamcngeslelde vergadering, hrengen hunne 
stemmen bij besloten briefjes uit, de secretaris verzamelt de briefjes in

»

Jé

■

* Naar aanleiding van artikel 5 en 6 van dit Reglement, werd, bij Konink
lijk besluit van8 Mei 1822, n®. 68, de Lui(cnant-Generaai de Koek benoemd tot 
Luitenant Gouverneur van >* Rijks Aziatische Bezittingen, met zitting in 
den Raad van Indië en behoud van bet kommandement over de troepen, en 
■voorts om, in geval van overlijden, of vertrek van den Gouverneur-Gencraat 

der Capellcn, provisioneel en in afwachting van Z. M. nadere beschik
kingen, jnet het opperbestuur dezer gewesten belast te worden.
van
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cene besloten bus, de president van het hoog geregtshof opent de brief
jes en leest dezelve met luider stemme op, en de secretaris houdt daar 

aanteekening. Hij op wien de meeste stemmen gevallen zijn, of bij 
staking van stemmen, de oudste in rang, aanvaardt dadelijk de waar
digheid van Gouverneur Generaal, en geniet de jaarwedde daartoe staan
de, tot dat een Gouverneur Generaal, door den Koning benoemd, in 
de waarneming zal getreden zijn.

401
i

van

ï •

Art. 6.

Tot het vervullen van eene openvallende Raads plaats, wordt door 
de Iloogc Regering, uiterlijk binnen een maand daama, bij voor
raad een daartoe geschikt persoon benoemd en aangesteld.

Deze benoeming moet .bij de eerste gelegenheid gebragt worden 
ter kennisse van het departement der koloniën in Nederland, op dat 
Zijne Majesteit de benoeming zal kunnen bekrachtigen of eenen an
deren aanstellen.

Art. 7.

De Raden van Nederlandsch Indic moeten zijn geboren in Neder
land of in eene Nederlandsche bezitting, of wel het Nederlandsche 
hurgerregt, volgens de Vaderlandsche wetten, verkregen hebben; zij 
moeten daarenboven den vollen ouderdom van dertig jaren hebben 
bereikt.

Zij zullen clkanderen, ten tijde hunner aanstelling, niet mogen 
bestaan in of binnen den vierden graad van bloedverwantschap of 
zwagerschap.

Art. 8.

Indic mogen geene andere vaste bedieningen be
de Hooge Regering zijn.

De Raden van
kleeden, zoo lang zij leden Yan

Art. 9.

De Gouverneur Generaal en de Raden van Indie vermogen geen 
handel te drijven, noch voor 
deren. Zij vermogen geen aandeel of belang te hebben in eenige 
besteding, leverancie, verpachting van goederen, regten of middelen,- 
of in eenige zaken waar over met den lande, om winst of voordeeli 
eenige handeling wordt aangegaan. Zij mogen wijders geene ordon-

cigen rekening, noch voor die ’van an-

51
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nancien of schuldvorderingen ten lasfec/ van den lande, van welken 
aard ookj/koopen of voor hunne rekening nemen.

\t yh-x*»rn
. Art, 10,.V1F.7-Ü-■> 11; 'i

,, Aan de Hooge Regeering wordt toegevoegd een Algemeene Se 
cretaris, die tevens als zoodanig den Gouverneur Generaal ten dien
ste staat.

Behalve dezen, zullen een of meer secretarissen kunnen worden 
aangesleld, indien de werkzaamheden zulks vorderen.

De Gouverneur Generaal' regelt de secretarie op zoodanige wijze 
als hij nuttig oordeelt. . .

Art. 11.:! •t-J.W é■ O"

De Gouverneur Generaal heeft het beleid der vergadering, achter- 
Tolgens zoodanig reglement yan orde, als hij de llooge Regering zal 
worden vastgesteld.

Art. 12.I : .7’ r'i tin-sd

' De Gouverneur Generaal is gehouden alle zaken, die ter beslis
sing van de Hooge Regereng staan, te brengen ter overweging 
van de vergadering. Aan den Gouverneur Generaal wordt echter 
de magt toegekend, om, wanneer hij zulks ten oorbaar van den 
lande en van des Knnings dienst rekent, tegen de gevoelens van 
de meerderheid te beslissen en het besluit op te maken.

In dit geval worden de adviesen, en van den Gouverneur Gene
raal, en van de Raden, in schrift overgegeven, en aan het depar
tement van de koloniën tocgezohden,. met bijvoeging van alle zoo
danige omstandigheden en bedenkingen, als ter zake dienstig zijn.

•Deze magt komt alleen toe aan den Gouverneur Generaal door 
den Koning benoemd, en geenzins aan hem, die tot deze waardig
heid, slechts bij voorraad en inmiddels benoemd is.

1

Art. 13.
JU: Offi'iyy ‘*fni ; ►:» :••• !• . - ■■ ■a : ’

Van het verhandelde in elke zitting van do Hooge Regering, als 
mede van de handelingen van den Gouverneur Generaal afzonderlijk, 
worden dagelijksche aanteekeningen gehouden, die kopijelijk telken 
drie maanden, aan het departément van de koloniën moeten worden 
overgezonden. r

■
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Van alle belangrijke gebeurtenissen en handelingen, zoo de in
digo regering, als de buitenlandsche betrekkingen met omliggen-wen

de Europesche bezittingen of Inlandsche vorsten of volkeren betref
fende, wordt ook tusschen tijds, bij elke1 bekwame gelegenheid, aan 
hetzelve departement kennis gegeven. rr <

De overzending der stukken moet steeds gepaard gaan met een 
omstandig en beredeneerd verslag der zaak - en der gronden van be
slissing, ten einde Zijne Majesteit in staat te stellen, de juistheid 
der genomen maatregelen te beoordeelen.

i'3 B'Jj'üiJ,i<.': j

Art. 14.

'Alle wetten, besluiten, bevelen., en andere handelingen, van de 
Hooge Regering zamengesleld, zoo als in art. 2 bepaald is, moeten 
worden uitgevaardigd op naam van den Gouverneur Generaal in 
Rade, en niet anders. Alle moeten door den Algemeenen Secretaris 
geteekend worden ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal 
in Rade.

Alle algemeene wetten en belangrijke bepalingen of besluiten, wor
den daarenboven door den Gouverneur Generaal geteekend.

Art. 15.

De Gouverneur Generaal in Rade, zoowel als afzonderlijk hande
lende, is gehouden, de bevelen hem uit naam des Konings, toegezon
den , na te komen.

Art. 16.

De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, om ten aanzien.van 
het beleid der algemeene regering, in alle derzelver declen, zoodanige 
metten, verordeningen en bepalingen te maken, als dezelve ten meesr 
ten nutte van Ncderlandsch Indic, in verband met de belangen van 
Aedcrland, oordeelt te belmoren. ; : . >

Deze wetten, verordeningen en bepalingen J gelijk alle andere be
den Gouverneur Generaal in Rade of buiten Rade,sluiten, bet zij van

mogen niet afwijken 
regering in hare onderscheiden, doelen, bij dit reglement of bij de an
dere verordeningen en bepalingen’ door Kommissarissen Generaal uit
gevaardigd en gemaakt, gebouwd is, zullende'alle dezelve in kracht 
blijven, tot dat door den Koning nadere bevelen mogten gegeven 
worden.

de gronden op welke het stelsel van algemeenevan
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Art 17.n

De Gouverneur Generaal in Rade , regelt de jaarlijksche begrooting 
der inkomsten en uitgaven, beslist. over alle veranderingen, aanvul- 

• lingen of overschrijvingen -welke mogten noodig zijn, bepaalt de ge
schiktste maatregelen voor het innen, verantwoorden en juist beste
lden van ’slands gelden, en beoordeelt de juistheid van den algemee- 
.nen jaarlijkschen staat,.uit de boeken opgemaakt.

*.
Art. 18.

De Gouverneur Generaal in Rade, regelt alle belastingen en de wijze 
op welke zij geheven moeten worden, het zij bij dadelijke hellingen 
van de belaste personen of wel bij verpachting.

Art. 19.

De Gouverneur Generaal in Rade, regelt alle de zaken betrekkelijt 
het geldstelsel en de aanmaking en uitgifte van klinkende of papie
ren munt.

Art. 20.i

De Gouverneur Generaal in Rade, maakt de noodige bepalingen 
'omtrent het te gelde maken", of voor ’s lands rekening naar Nederland 
verzenden, van alle goederen en voortbrengselen den lande toebehoo- 
rende.:

Art. 21.

De Gouverneur Generaal in Rade, bepaalt de inkomsten jan de 
ambten en bedieningen, stelt de inslruclien vast, en benoemd de 
ambtenaren, zoo Europezen als Inlanders en anderen, voor zoo verre 
die benoeming niet bij afzonderlijke bepalingen aan andere gezagvoer
ders, kollegien of personen is of wordt opgedragen, alles onder zooda. 
hige nadere goedkeuring als de Koning aan zich zoude verkiezen te 
behouden.

«

Art. 22.

De Gouverneur Generaal in Rade oefent het regt van gratie wegens 
misdaden in Nederlandsch Indië gepleegd, na alvorens te hebben in-t 
genomen de bedenkingen en bet advies van bet boog geregtshof.

1
[
t

■

'I
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Art. 23.

De Gouverneur Generaal in Rade verleent dispensatie van wetten, 
remissien van verschuldigde belastingen of pacht-penningen, brieven 
van legitimatie, venia cetatis en andere diergelijke gratiën, alles na 
in genom en consideratien en advis van het hoog geregtshof, voor zoo 
verre regtszaken betreft.

Art. 24.

Re Gouverneur Generaal in Rade sluit of vernieuwt verbonden met 
de Indische vorsten en volkeren, in naam des Konings.

Deze verbindtenissen mogen nimmer ten doel hebben het guarande- 
ren hunner bezittingen, of het voeren van oorlog tegen de aanvallen 
van anderen.

;
r

/

Art. 25.
■I V rj-"> !*

In het algemeen vermag de Gouverneur Generaal in Rade geen 
oorlog tegen eenige der Indische vorsten of volkeren te verklaren, of 
deze in hunne oorlogen met andere ter hulpe te komen, tenzij werke
lijk vijandelijke aanvallen of toebereidselen wierden gemaakt, tegen 
eenig gedeelte van Nederlandsch Indië, of eenigen van Nederland af- 
Lankelijken vorst, of wel zoodanigen, met wien te dien einde reeds 
eene Yerbindtenis mogt bestaan, of nader op uitdrukkelijken last van 
Zijne Majesteit worden aangegaan.

> ,i /

Art. 26.
r

en regeltRe Gouverneur Generaal heeft het oppertoezigt over 
al/e dagelijksche voorvallen en aangelegenheden, betreffende de al- 
gemeene regering, achtervolgen» de deswegen gemaakte wetten en 
bepalingen. • 4

•'>> i n m ,f
in iv Art. 27. • • r•*.>:*i ••:

Re Gouverneur Generaal heeft het oppertoezigt over alle lands 
hen zoodanige bevelen, als hij ter uitvoering 

hen toebetrouwd, ten nutte van den
en in-

ra<’0 *1

dienaren, en geeft 
van de werkzaamheden aan 
lande, en overeenkomstig de gemaakte wet!en, bepalingen 
structicn, meent te behooren.

aan
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Art..'2 8.

De Gouverneur Generaal vèrleent of weigert verzoeken tot inwo
ning in Nederlandsch Indiëy of lijdelijk verblijf op Java.

S'i i ■ ! . •; r;. j •5

: i - ’ Art. 29, ■■ ü 'K;..V

De Gouverneur Generaal heeft de magt om personen, gevaarlijk 
de openbare rust of veiligheid, in verzekerde bewaring te doenvoor 

nemen.
De Gouverneur Generaal geeft van den door hem gegeven last en 

de beweegredenen daarvan, in Rade kennis, ten einde te overwegen 
hoe verder te handelen.

De Gouverneur Generaal in Rade heeft de magt om zulke of ook 
andere ingezetenen, welker verblijf in Nederlandsch Indië gevaarlijk 
of schadelijk geoordeeld wordt, van daar te verwijderen of naar Ne
derland op te zenden, mits .aan. dézelve eenen behoorlijken tijd tot 
het order stellen op hunne zaten overlatende.

Van het alzoo genomen besluit en de beweegredenen tot hetzelve, 
wordt aan het departement, van koloniën kennis gegeven.

f
ï
;
S

i
-
;

'O/i
Art. 30.r ■ : .7

i

De Gouverneur Generaal verleent, des geraden vindende, aan ’sland* 
civiele of militaire ambtenaren ,• voor eenen bepaalden tijd verlof, 
om zich naar Europa of elders, ter waarneming van hunne bijzondere 
belangen, of tot herstel van hunne gezondheid, te begeven. De Gou
verneur Generaal maakt alsdan de noodige schikkingen op de waarne
ming van derzelver bedieningen, gedurende hunne afwezendheid.

Art. .31.

déDe Gouverneur Generaal vestigt zijne bijzondere aandacht op 
staatkundige betrekkingen met de omliggende Indische vorsten cn 
volkeren, en met de regeringen der bezittingen van Europesche mo
gendheden in Indië. * Hij deeld zijne bevinding in Rade mede.

Hij geeft de noodige bevelen of draagt in Rade voorzieningen voor, 
geschikt om de goede verstandhouding met alle te bewaren.

.I
1

Art. 32.

:
De Gouverneur Generaal zorgt bijzonderlijk, dat de gouverneurs en

1
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o iresidenten op dé buiten bezittingen , . zich' stiptelijk. houden aan de 

voorschriften hierna bij art. 66 en volgende , bepaald.
Art.. 33. *

De Gouverneur Generaal in.Rade, is bevoegd, met de regeringen 
de Europesche bezittingen in Indië, zoodanige bijzondere over

eenkomsten, onder nadere goedkeuring van Zijne Majesteit ie maken,
van

als ter bevordering van wederzijdsche eensgezindlieid . en wederkeerigo 
belangen, strekken kunnen. Nimmer echter mogen overeenkomsten 

of onderhandelingen aangevangen worden, welke eenigen
f‘

aangegaan
afstand yan grondgebied ten doel hebben. %

Art. 34. rr> .. 1
I 'W, • .•;:•:i" : I .

I ■ • '■£

lijft
I ?• '

ii

De Gouverneur Generaal alleen oefent het opperbevel over de zee- 
en landmagt in Nederlandsch Indië.- 

Alle zee-en land-officiercn zich daar bevindende, zijn gehouden, zon-

l. :i
i;

der eenige tegenspraak, de bevelen door den Gouverneur Generaal of 
zijnentwege gegeven, te eerbiedigen en te gehoorzamen, en door hun
ne onderhoorigen te doen eerbiedigen en gehoorzamen. :

;< k tiRv

. ; i!' :’i jiil 
, (ii z• ö tsïs)\

Art. 35.

R ¥ *De Gouverneur Generaal is bevoegd, om in gevalle van uitgebarstèrt 
oorlog tusschcn Zijne Majesteit en eenige andere mogendheid, Com- 
missiën of Lettres de marqué te verleencn, aan schepen door bijzon
dere personen uitgerust.

is
%

MÉ) ■iir-rrr' -' 3 olnrwnad o,h oo.N 
r; ;i?»dd :fl m> H'O/ Art. 36. fi mDe Gouverneur Generaal regelt, alles w/it strekken kap, tot afbreuk 

van den openbaren vijand, tot verdediging der bijzondere gedeelten 
ran Nederlandsch Indië en van der ingezetenen personen en goederen, 
tegen de aanvallen van openbare of geheime vijanden, bijzonderlijk 
ook tegen de zeer.ooverijen van sommige Indische vorsten en volkeren.

Hij neemt daaromtrent in,, den raad van zoodanige zee- en land- 
o/ficieren als hij verkiest, en geeft verder de nooilige bevelen onder 
zijne persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wanneer de Gouverneur Generaalr n$ deswegens volgens de mili
taire wetten en gebruiken, te hebben ingenomen de bedenkingen 
bevoegde officieren in

%

van
eenen krijgsraad, meent dat tot eene kapitulatie 

met den vijand, over een of meer gedeelten van Indië behoort te wor-

r
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den overgegaan, moet hij alvorens daartoe le besluiten, de zaak 
brengen in Rade, ten einde nog nader over bet aangaan van het ver-- 
drag en de voor waard en van hetzelve, te beslissen.

Art. 37. '»!
V •.

De Gouverneur Generaal handelt wijders naar de bijzondere instruc
tie of instructien, hem door Zijne Majesteit gegeven of te geven.

Art. 38.

De Gouverneur Generaal oefent zoodanige verdere magt, als hem 
bij de algemeene wetten en bepalingen, of bijzondere verordeningen 
en besluiten, is of zal worden opgedragen.

Aet. 39.

De Gouverneur Generaal heeft de bevoegdheid, om alle zaten welke 
aan hem afzonderlijk zijn opgedragen, te brengen ter overweging in 
Rade, of daar over in te nemen de bijzondere consideratien van de 
Raden >an Indië.

Hij kan mede aan de Raden zoodanige lijdelijke kommissiën opdra- * 
gen, als hij, ten nutte van den lande, oordeelt door hen te moeten 
worden uitgevoerd.

1
i

Art. 40.

Zoo de benoemde Gouverneur Generaal niet in des Konings handen 
den eed mogt hebben afgelegd, zal hij voor de aanvaarding zijner 
waardigheid, den volgenden eed in Rade afleggen:

«Ik zweer, dat ik, om de hooge waardigheid welke ik nu 
«aanvaarde te bekomen, aan niemand, wie hij zij, eenige gc- 

. «schenken óf beloften gegeven of gedaan beb, noch geven of , 
« dóen zal.

rn «Dat ik in de uitoefening der waardigheid van Gouverneur 
5 ; ; 'v Generaal over Ncderlandsch Indië, 'en Opperbevelhebber

« de zee- en landmagt aldaar, aan Zijne Majesteit den Koning der 
«Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van 

; 1 «Luxemburg, gehóuw en getrouw Zal zijn.

«Dat ik de hooge en souvereirie regten des Konings, en de

van

5

I
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» waardigheid van het koningrijk, zal bewaren en bevestigen; 
«dat ik bet welzijn, den bloei en de welvaart van Nederland 
y èn Nederlandscb Indië, zal voorstaan en behartigen, zonder 
» aanzien van persoon; dat. ik in de uitoefening mijner ambts- 
«pligten, zoo min aan bedreigingen als aan beloften, door 
«wien oolc gedaan, zal gehoor.geven.

r .• ir

» Dat ik het reglement op het beleid der regering, en de 
»verdere algemeene of bijzondere bevelen, mij door den Ko- 
«ning of in Zijnen naam gegeven, met alle getrouwheid zal 
«nakomen, en voorts alles doen wat een goed en getrouw 
«Gouverneur Generaal en Opperbevelhebber schuldig is en 
«behoort te doen.

Li< I
.

Art. 41. 1
£De Luitenant Gouverneur Generaal legt den volgenden eed af: 1. : ;

»Ik zweer, dat ik, ter verkrijging van de waardigheid van 
«Luitenant Gouverneur Generaal, aan niemand, wie hij zij, 
« eenige geschenken of beloften gegeven of gedaan heb, noch 
«geven of doen zal.

ii :

«Dat ik aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, 
»Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, 
» gchouw en getrouw zal zijn.

«Dat ik den Gouverneur Generaal, met alle getrouwheid en 
«bereidwilligheid zal ten dienste staan, en deszelfs bevelen 
«stiptelijk nakomen.

«Dat ik de hoogc en souvereine regten des Konings, en de 
«waardigheid van het koningrijk, zal bewaren en bevestigen; 
«dat ik het welzijn, den bloei en de welvaart van Nederland en 
» Nedcriandsch Indië, zal voorslaan en behartigen, zopder aan- 
«zien van persoon; dat ik in de oefening mijner ambtspligten, 
«zoo min aan bedreigingen als aan beloften, doop wien ook 
«gedaan, gehoor zal geven. f

::
«Dat ik het reglement op het beleid der regering, en de 

« verdere algemeene of bijzondere bevelen door den Koning of 
J) in Zijnen gegeven, gelijk mede alle bevelen bepaalde?naam $ :52
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»lijk mij door den Gouverneur Generaal gegeven, met alle 
)> gehoorzaamheid zal nakomen, en voorts alles doen zal wat 
»een goed en getróuw Luitenant Gouverneur Generaal schal- 
» dig is en behoort te doen.

Art. 42.

De Raden van Indië leggen de volgenden eed af:

»Ik zweer dat ik om tot Raad van Nederlandsch Indië 
»tè worden benoemd, aan niemand, wie hij zij, eenige ge- 
»schenken of beloften gegeven of gedaan heb, noch geven 
»of doen zal.

»Dat ik, aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, 
«Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, 
«gebouw en getrouw zal zijn.

«Dat ik, zoö veel mijn aandeel aan de regering betreft, 
«de hooge en souvereine regtón des Konings en de waar- 
»digheid van het koningrijk zal helpen bewaren en bevesti- 
« gen) dat ik het welzijn, den bloei en de welvaart van Ne- 
«derland en Nederlandsch Indië zal voorslaan cn beharti- 
« gen, zonder aanzien van persoon.!

«Dat ik in de oefening mijner amblspliglen, zoo min aan 
«bedreigingen als aan beloften, door wien ook gedaan, gehoor 
»zal geven.

:
«Dat ik het reglement op het beleid der regering en de 

« verdere algemeene of bijzondere bevelen door den Koning of 
«in Zijnen naam gegeven, met alle getrouwheid zal nako- 
« men.

Ni

f

«Dat ik den Gouverneur Generaal met ijver en trouw zal 
«helpen beramen'en uitYoeren, alles wat lot ’s Konings dienst 
«nuttig is.

«Dat ik voorts alles doen zal, wat een goed en getrouw 
» Raad yau Nederlandsch Indië schuldig is cn behoort te doen.

f

!

1
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de Justitie.
■

Art. 43.

Er zal alom in Ncderlandsch Indië worden regtgesproken, in naam 
cn Tan wege Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins 
tan Oranje Nassau, Groot Hertog sLuxemburg.van

-Art. 44.
■

De burgerlijke en lijfslraffelijke regtspleging, kan alleenlijk worden 
geoefend, door daartoe bepaaldelijk daargestelde reglbanken.

Art. 45.

Niemand mag wegens misdaden in regten betrokken worden, dan 
uit kracht der wetten en reglementen, en op de wijze daarbij vast
gesteld.

Art. 46.

De Gouverneur Generaal vermag in geenerlei geval in Indië gereg- 
telijk worden aangesproken, noch in eenige procedures, van wat aard 
ook, ter zake van misdaad, in of builen deszelfs officie gepleegd, 
betrokken worden. i

Art. 47.

De Gouverneur Generaal en de Raden van Indië, kunnen wegens 
burgerlijke zaken, voor geene andere rcgtbank, dan voor het hoog 
gcreglshof betrokken worden.

Art 48.

De Raden van Indië zijn zelfs na het eindigen van hunne bedie
ning, in Indië wegens misdaad, alleen aansprakelijk voor het hoog 
geregUhof. Zij vermogen nimmer in verzekering genomen worden, 
anders dan door middel van militair arrest, volgens bevel van den 
Gouverneur Generaal.

*

;
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Art. 49.

De Procureur Generaal een dekreet van apprehensie tegen eenen 
Raad van Indië, bij liet hoog geregtshof verkregen hebbende, zal tot 

van dien Raad, bij den Gouverneur Generaal verzoekde aanhouding
doen, en de Gouverneur Generaal zal daaraan dadelijk voldoen, den 
beschuldigden in militair arrest doen nemen, en aan den Procureur 
Generaal overlevëren.

Art. 50.

Alle misdaden gepleegd door militairen, het zij tot den zee- of land- 
dienst behoorende, in Indië, zullen beoordeeld worden door militai
re regtbanken, welker inrigting door bijzondere reglementen en ver
ordeningen zal worden geregeld.

Art. 51.!

De opperste regtbank zal den naam voeren van Hoog Geregtshof 
van Nederlandsch Indië.

Art. 52.

Het hooge geregtshof houdt het toevoorzigt op eene goede en onver
togen bedeeling van regt in Nederlandsch Indië.

Hetzelve oefent wijders in den eersten aanleg en bij hooger beroep, 
zoodanigeTegtsmagt in burgerlijke en lijfstraffelijke zaken, als bij de 
manier van procederen en deszelfs instructie, nader wordt bepaald.i

i
Art. 53.

Op Java wordt de burgerlijke en lij fstraffelijke regtsoefening, in den 
eersten aanleg, toebetrouwd aan drie regtbanken, welke den naam voe
ren van Raden van Justitie, en gevestigd worden te Batavia, Sama- 
rang en Sourabaija.

De juiste grenzen en bepalingen van derzelver reglsdwang, worden 
bij afzonderlijke reglementen bepaald.

Art. 54.

De regtbanken, welke op de buiten bezittingen zullen worden daar- 
gesteld, zullen bij afzonderlijke besluiten worden geregeld.
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Art. 55.

De regtsplcging. tusschen en ovér de Inlandsche bevolking, wordt 
uitgeoefend door landraden en hoven van ommegangen, zamengesteld 
uit Inlandsche regters, en voorgezeten door den resident of rcgler van 
ommegang, alles naar luid der daaromtrent te maken afzonderlijke re
glementen.

}:}

Art. 56. r. *

h\ '

Geene dood-vonnissen, door eenige hoven of regtbanken geveld, mo
gen ten uitvoer worden gebragt, dan na dat daartoe zal zijn verlof be
komen, op Java van den Gouverneur Generaal, en op de buitenbezit
tingen, van den ambtenaar met het hoogste gezag bekleed.

Art. 57. $I
Het verlof tot het uitvoeren van het gevelde dood-vonnis zal niet ge

weigerd worden, tenzij de Gouverneur Generaal, of wel op buitenbe
zittingen, de ambtenaar met het hoogste gezag bekleed, daartoe door 
den aangeklaagden of veroordeelden verzocht, vermeenen mogt opschor
ting der rcgl8pleging te moeten bevelen; de hoven en regtbanken zijn 
gehouden aan het bevel tot opschorting te gehoorzamen, doch tevens 
bevoegd de bedenkingen, welke zij meenen daartegen te zijn, den Gou
verneur Generaal ter kcnnisse te brengen.

Art. 58.

: Wanneer de Gouverneur Generaal meent dat niettegenstaande die 
bedenkingen, de criminele vervolging behoort te blijven opgeschorst, 
moeten de hoven en regtbanken daarin berusten. De Gouverneur Ge
neraal zendt dan alle de stukken naar liet departement van koloniën , 
ten einde de zaak ter beslissing van Zijne Majesteit te brengen.

!•'

s

Art. 59.

. Alle tusschenkomst van de regering in zaken van justitie, welke niet 
bij dit reglement is loegcstaan, is verboden.

K:
/

!
I
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Van het btnnenlandsche bestier.

Art, 60.

Het algemeene toevoorzigt over hetbinnenlandsche bestier van geheel 
Nederlandsch Indië, wordt opgedragen aan den Gouverneur Generaal 
in Rade of buiten Rade, naar luid der bepalingen in het eerste hoofd
stuk voorkomende.

Art. 61..

De dagelijtsche bebecring der zaken op Java, wordt waargenomen 
door residenten en zoodanige andere ambtenaren, als bij afzonderlijke 
verordeningen, naargelang der omstandigheden en behoeften, op elke 
plaats zal worden bepaald.

S s

if
li:''
vj: i
‘4 ■I:

1

Art. 02.
‘S 3

De beheering der zaken op de bezittingen buiten Java gelegen-, 
wordt toebetrouwd, naar de aangelegenheid van dezelve, aan Gouver
neurs of aan residenten, met toevoeging van zoodanige verdere ambte
naren als bij de bijzondere verordeningen zal worden bepaald.

j
; ' S

14 : ;
r. •

Art. 63.■>

De Gouverneurs, in de bezittingen buiten Java gelegen, vertegen
woordigen den Gouverneur Generaal.

Alle autoriteiten, burgerlijke en militaire, zijn aan hen ondergeschikt; 
de meer bijzondere verhouding tusschen dezelve wordt bij afzonderlijke 
reglementen of inslruclien bepaald.

De residenten op buitenbezittingen, welke onder geen bepaald gou
vernement behooren, worden te dien aanzien met de Gouverneurs gelijk 
gesteld.

1
*
N:

tn
3 ;
i

1 :
Art. 04.i

V; !.!( De Gouverneurs en zoodanige residenten als met dezelve bij het vo
rige artikel zijn gelijk gesteld, zijn bevoegd, alle zoodanige verordenin
gen vast te stellen en besluiten te nemen, als tot de dagelijksche be- 
hccring en den geregelden loop der zaken noodig zijn. Zij mogen de
zelve in werking brengen, voor zoo verre zulks voor het algemeen be
lang noodzakeJijk is.

:
s
!
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Zij zijn gehouden dezelve ter kennisse en goedkeuring van den Gou
verneur Generaal te brengen.

Bij het vaststellen en nemen dier verordeningen en besluiten, .moe
ten zij zich stiptelijk houden aan de bepalingen bij het reglement op 
het beleid der regering in Nederlandsck Indie, en aan de verdere 
algemeene of bijzondere verordeningen en bevelen, door den Gouverneur 
Generaal, in of buiten Rade, vastgesteld.

Art. 65.

Be Gouverneurs en residenten moeten van alle hunne besluiten, be- 
Yelen en verrigtingen, dagclijksche aanteekening houden, en het regis
ter daarvan, telken drie maanden, aan den Gouverneur Generaal inzen
den, zoodra zich de gelegenheid daartoe opdoet.

Zij moeten mede, zoodra mogelijk, kennis geven van elke belangrijke 
zaak, die ten hunnent voorvalt. *•

Art. 66.

De Gouverneurs en residenten op de buitenbezittingen, moeten in 
de beate verstandhouding trachten te leven met de omliggende Euro- 
pesche regeringen, Indische vorsten en volkeren.

Art. 67.

Zij moeten zich zorgvuldiglijk wachten het vreemde grondgebied te 
schenden, of te gedoogen dat hetzelve door hunne onderhoorigen ge
schonden worde, gelijk zij zich mede wachten moeten van eenige daden 
tegen vreemde onderdanen te bevelen, of te gedoogen, welke aanlei
ding tot twist of misverstand geven kunnen, alware het ook dat zij 
mogteri meenen, dat het grondgebied door andere bezeten, aan de JYe- 
derlandsche regering toekwaïn, of dat vreemde onderdanen zich ten 
aanzien van Nederlandsche onderdanen kwalijk gedragen hadden. Zij 
moeten de gevallen van dien aard, welke hen voorkomen, brengen ter 
kennis
de noodigo verloogen bij de vreemde regeringen, vorsten en volkeren 
kunnen inlcveren. Zij moeten echter met alle wettige middelen onder 
hun bereik, de aanvallen afweren welke tegen het grondgebied, waar
in het bestier hen is toevertrouwd, mogten gepleegd worden.

den Gouverneur Generaal, terwijl zjj inmiddels deswegensvan

Art. 68-

Ingeval van onverhoopten vijandelijken aanval, zoo wel als in tijden

i
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oorlog, moeten zij liet bestier van alles wat tot verdediging tegen 
den vijand noodig is, overlaten aan den bevelvoerenden officier, voor 

^erre zij zelve niet door den Gouverneur Generaal met dat bevel 
of eenigen anderen last daaromtrent, mogten voorzien zijn.

van

zoo

Art. 69.

Wanneer den bevelvoerenden officier, na deswegens volgens de mi
litaire wetten en gebruiken te bebben geraadpleegd en gehandeld, 
meent dat tot eene kapitulatie met den vijand, belrekkelijk de plaats 
over welke hij het' bevel voert, behoort te worden overgegaan, moet 
hij, alvorens daartoe te besluiten, de zaak brengen ter kennis van den 
Gouverneur of resident, en aan denzelven schriftelijk de noodzakelijk
heid om tot eene kapitulatie over te gaan, voordragen. De Gouverneur 
of resident moet in dat geval, zoo wel als wanneer hij zelve met het 
bevel belast is, de bedenkingen van de officieren van het garaisoen en 
van de aanzienlijkste burgerlijke ambtenaren over het aangaan van het 
verdrag en de voorwaarden Yan hetzelve, innemen, en dan besluiten.

!■

Art. 70.

. De Gouverneurs en residenten van op zich zelve staande bezittingen, 
zijn niet bevoegd het regt van gratie te oefenen, doch hebben de magt 
om vonnissen in criminele zaken gewezen, het zij op verzoek van den 
veroordeelden, ofwel uit eigen beweging, te schorsen, wanneer bijzon
dere omstandigheden zulks, naar hun inzien, vereiseben.

Zij moeten deze schorsing dadelijk brengen ter kennisse van den 
Gouverneur Generaal.

'

Art. 71.

De meer bijzondere regten en pligten van de Gouverneurs en resi
denten , zoo wel als van de andere ambtenaren tot het binnenlandsche 
bestier behoorende , worden, bij afzonderlijke verordeningen of instruc- 
tjien bepaald. • ••

Art. 72.

Behalve den bijzonderen amhts-eed, door de Gouverneurs en resi
denten , volgens de hen te geven instructie af te leggen, moeten zij 
zweren gebouw en getrouw te zullen zijn aan den Koning en aan Ne
derland, en gehoorzaamheid te zullen betoonen aan den Gouverncur- 
Generaal, als Zijner Majesteits vertegenwoordiger.
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VIERDE HOOFDSTUK.

Over de financiën en derselver beheering.

Art. 73.
:
i

De algcmcene financiële inrigtingen, alsmede de belastingen in Ne- 
derlandsch Indic, voor zoo verre zij door Kommissarissen Generaal 
reeds zijn geregeld, blijven bestaan. r-: H

Art. .74.
. *

Geene belastingen mogen in Nederlandsch Indië worden geheven, 
dan op uildrukkelijken last of goedkeuring van den- Gouverneur Gene
raal in Rade.

Art. 75. <• - •
De Gouverneur Generaal vestigt deszelfs bijzonderen aandacht op 

deze gewigtigc onderwerpen, en zorgt dat allerwege, voor zoo verre 
bijzondere plaatselijke omtandigheden geene onoverkomelijke beletse
len opievercn, belastingen van gelijken aard, en op gelijken voet, ge
lieven en behandeld worden.

Art. 76.

De Gouverneur Generaal zal bijzonderlijk bet landelijk stelsel, thans 
op Java bestaande , in alle deszelfs bijzonderheden gadeslaan, ten ein
de hetzelve, door alle geleidelijke middelen tot meerdere volmaaktheid 
te brengen, en op andere bezittingen voor zoo verre zulks mogelijk is, 
in te voeren.

Art. 77.

ili
Bij het invoeren van nieuwe, en het regelen van reeds bestaande 

belastingen, wordt zoo veel mogelijk het belang van den lande, met 
bet gerief der ingezetenen in verband gebragt. Alle kwellende en 
drukkende belastingen zijn ongeoorloofd.

■i

'
rArt. 78.
.

De belastingen, welke den «mallen handel der Inlanders belemmeren,
ï :•63 J r

i •

:
I:
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of minder gcmakkelijk makcn-y moeien met naauwkeurigheid overzien, 
mogclijk door andere vervangen worden.

De tolpoorten,'zoo'tvcl' .'ds de bazaars of markten, hetzij de opbrengst 
deze laalstcn ten behoeve van den lande, of van bijzondere per- 

aan de bèpalingen door de regering gemaakt,

en zoo

van
sonen geïnd worden, zijn 
of nog te maken,, onderworpen.

(if:*,mflvArt.'79.

De belastingen op de bebouwde en onbebouwde eigendommen of 
gronden, zullen met de mecslè naauwkeurigheid overzien, en omtrent 
dezelve zoodanige, bepalingen gemaakt worden, als met de voortzet
ting van den landbouw en de uitgifte van landen , in verband met 
het belang vau Mands'schatkist, noodig zullen gevonden worden.

Art. 80.

! De meeste zorg wordt aangewend, dat in de beliecring der do
meinen van den lande', met de meeste orde cn regelmatigheid gehan
deld' worde , en dezelve- zoo- veel; inogelijk in verband gebragt wörde
met het landelijk stelsel, in alle plaatsen waar dat stelsel in werking •

•: •• •• • ‘ ."is.

Art. 81.

Op andere plaatsen wordt zopgvuldiglijk gewaakt, dat de bewerking 
en beheering, van ’shands domeinen, overeenkomstig zij met der in
gezetenen belang cn begeerte, zoo wel als met ’slands belang..

lïW'O'n *;-k* / oer.

'

'

Art. 82.

Bijzondere verordeningen regelen de wijze van beheer der lioulhos- 
schcn, zoutpnnnch , vogelnestklippen, koflij-tuinen , specerij-perken en 
andere, lietzij de bewerking gedaan worde in daghuur, of in verreke
ning van andere belastingen, of in levering legen eenen bepaalden 
prijs, of in verpachting, met in acht neming echter van de meerma
len herhaalde voorschriften, vooral ook van die, welke in het hoofd
stuk over do algemeeno bepalingen, voorkomen.

!ij
Art. ■&:

/ li-et tflgismüöfle' bcrtuur* dW‘ dbulöiheW, goedêtert, geldén-, rnkomken
tv,

\

Ij



JUSTITIE-'WEZEN, T,NZ., -VAX WEIT 22*?f?» 'TWCEHEER- -1818. 410 nen uitgaven, van Nedcrlandsch Indic, met al wat daartoe betrekking 
liecft, wordt onder liet oppergezag van den Gouverneur Generaal, waar 
genomen door eenen Hoofd-dirccteur van de financiën.

Art. 84.
:• . •• • • .ïfc&d sg.'ig:'ral> vj/tj Jgis/iO'ï ■ .
Aan den Hoofd-directeur kordon töegevoegd *viör 'Raden van finan

ciën, ieder belast met een bepaald gedeelte der algemeene-‘werkzaam- 
heden.

! ;1
■

i.11

t-tI•Hf

'S' :: : i 5’Art. 85. Jijf, >•;

(li !.'i ;.'é
Ten dienste van den iïoofd-directenr en de .vooraocmde ^Raden, wor

den benoemd een Secretaris , en zoodanige ,ander.e. heambten, als ter 
rigtigc behandeling der zaken noodig zullen 'bevonden worden. .

;u :,i>y.jr.:iO -.av-u 
ïj-jii; tij oh -iiv:'

•j;

j

Art, ,80.,

De dagelijksche beheering van alle de bovengenoemde zaken wordt 
op de onderscheidene plaalsen, .zoo in als buiten Java gelegen, toebe
trouwd, in de eerste plaats aan de Gouverneurs of residenten, en voorts 
aan zoodanige afzonderlijke ambtenaren, als ter beheering van eenigen 
bijzonderen tak van beslier, mogen noodig geoordeeld worden.

Deze allen zijn gehouden, de aanschrijvingen hen door den Hoofd- 
dirccteur of van wege denzelven gegeven, na te komen.

iy

!Art. 87.
•Ti

Tèn einde zoo veel mogelijk ccne Tegeïmalrgé behandeling, vooral op 
Java zelve, te bevorderen, en om tevens- aan den Gouverneur'Generaal 
alle die inlichtingen, welke tot een geleidelijk en vast stefsd'noodig 
zijn, wordt liet algemeene toezigt over hetgeen voorschreven is, opge
dragen aan een lloofd-inspccleur van 3e financiën.

wn'nt-'iJj’wL Vii -r.ilArt. 88.
i ‘iohor •>; Jöu: } •. b

Onder den ïïoofd-mspecleuf zullen óp Java werkzaam zijn drie In- 
pecteurs. De Hooge Regering bepaalt met der tijd, of en waar elders, 
zoodanige ambténaren zullen moeten worden geplaatst.

.7 ;I I :
I

I ::Art. 89.
■ v'fbül li -kï

De bepaalde werkzaamheden van

, 10-4V 'jib {•J'.fliobi.v/--./-•- I

alle de voorsdk-even beambten, en f;
;

■
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het onderlinge verband tüsschen dezelve, worden bij afzonderlijke in- 
structién geregeld.

Art. 90.

Het toezigt over de rigtige besteding van ’s lands gelden en goederen, 
wordt toebetrouwd aan de algemeene rekenkamer, achtervolgens cène 
bepaalde instructie.

Art. 91.

De inning en bewaring van ;slands gelden, wordt opgedragen aan 
algemeene of bijzondere ontvangers, hetzij daartoe afzonderlijke ambte
naren worden aangesteld, of deze ontvangst, in kleine plaatsen, aan de 
residenten zelve worde toebetrouwd.

De Gouverneur Generaal in Kade maakt daaromtrent zoodanige be
palingen, als de omstandigheden dadelijk, of in den vervolge, noodza
kelijk maken. v .

'SEV
.; VIJFDE HOOFDSTUK.

Algetneene Bepalingen.

Art. 92.

Niemand, wie hij zij, mag zich in Nederlandsch Indië, inet der woon 
nederzetten, dan na daartoe van den Gouverneur Generaal verlof be
komen te hebben. ,

i

Art. 93.

Elk, die in Nederlandsch Indic, voor eenen tijd wcnscht te verblijven, 
moet daartoe verlof hebben van het hoogste gezag der plaats.

Op Java zelve komt het geven van dit verlof aan niemand toe, dan 
aan den Gouverneur Generaal.

Art. 94.

Elk vreemdeling, die voor een tijd zich in Nederlandsch Indië op
houdt, is onderworpen aan alle de wetten en verordeningen.

i
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Art. 95.
,ri r:; £

Élk dien liet toegestaan is, zich met der woon in Nederlandsch Indië 
le vestigen, moet den eed van getrouwheid aan den Koning, en van 
gehoorzaamheid aan den Gouverneur Generaal afleggen.

Hij geniet als ingezeten de bescherming der wetten, voor zoo verre 
Jrij zich als een goed en rustig burger gedraagt.

r..'ïCii’Lo’'

' :ii: r*>

'*
'fi-

Art. 96. ..^>1''
K,-s.mmm

! • •

m
. Chinezen, Moorcn, Arabieren, cn andere vreemden, niet lot de. 
Europezen bchoorendc, welke zich in eenc der plaatsen- van. Neder- 
landsch Indië met der woon vestigen, worden, zoo-, veel mogelijk^ 
onder hoofden yan hunne natiën- gesteld, alles naar luid. der veror
deningen daaromtrent gemaakt of nog te maken. 'i

i V
E

Art. 97. m
De oefening van alle godsdiensten geniét in Nederlandsch Indië 

de bescherming der Hooge Regering, mits die oefening voor dé'open
bare rust niet gevaarlijk zij.

%\ë. >

Art. 98.

De leeraren van de onderscheiden thans bestaande christelijke ge
meenten in Nederlanscli Indic, worden uit lands kas bezoldigd | 
gelijke bezoldiging zal kunnen worden toegestaan aan leeraren van 
zoodanige gemeenten, als naderhand, op hoog gezag zouden mogen 
worden daargcsteld.

É: : tJT

Ic C-s*

Art. 99.
. . . . - ■:?" r

De regering zorgt, zoo veel mogelijk, dat er op de onderschèi- 
dene plaatsen in Nederlandsch Indië, scholen bestaan. De onder
wijzers worden uit ’s lands kas, of uit bijzondere school-fondsen be
zoldigd.

: ■ !
3 ‘i

mArt. 100.
*

De regering maakt ook de noodige verordeningen omtrent de scho
len der Inlanders. De regering geeft aan de Inlandèrs gelegenheid 
0,11 op de Nederlandsche scholen onderwezen te worden. >

i{

' ;.
V-' .
• *

!)
ij F;
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Zij beraamt tevens de geschiktste middelen, tot uitbreiding der 
kennis van de Maleidsche, Javaansche en andere talen, onder de 
Europesche. bewoners. >} c.

UÜG »!

Art. 101.. ::0Ü

De regering zorgt voor de bewaring en verbetering der gezond
heid, door daartoe doelmatige middelen.

Art. 102.
,b

De règering maakt de noodige verordeningen op het daarstellen 
en bijhouden der geboorte-, trouw- en sterflijsten, vooral zoo verre 
de Europesclie of van Europezen afkomstige inwoners betreft.

i

Art. 103.

De regering zorgt voor eene goede bezoldiging der ambtenaren en 
voor eenen. onderstand voor hunne achtergelaten weduwen en kin
deren. ...

Art. 104.
li

De regering zorgt mede voor de nagelaten boedels, die aan wce- 
zen vervallen of onbeheerd zijn.
:i»v a'iwxjl n:;s ;i <•

1: :r ; A •
:• Art. 105.:v

V. Het staat aan alle ingezetenen van Nederlandscli Indic vrij, zich 
zoodanig middel van bestaan te verkiezen, of zoodanigen handel te 
drijven, als zij goedvinden, voor zoo verre er ten aanzien van eenige 
bijzondere punten, geenc. bepalingen om des algem eenen belangs 
wille, bestaan mogten. . .. . . . tv ; au*»».

:.. t
Art 106.

Ij De regering moedigt door alle middelen, binnen baar bereik, den 
landbouw aan, zij beraamt of stelt aan bet departement der koloniën 
voor, de beste middelen, om aanvankelijk of bij voortgang den land
bouw-, door uitgifte van landen en de vermeerdering vim eenè En- 
ropesebe bevolking en landbouwers,-uit te breiden, fctb .{•; m1»

-

I
J
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Art.. 107,

Over hef algemeen is het aan alle ingezetenen' van Nedërlandècli 
Inclië vrij en onverlet, om öp de gronden hen in eigendom toeko
mende , óf in huur, jiaöht, dan, wel ten gebruike uitgeg'éveh, zoo
danige voortbrengselen aan te kweeken als zij verkiezen, en daar
over naar goedvinden te beschikken.

De voortbrengselen echter, welke volgens de nog bestaande veror
deningen, voor rekening van den lande worden aangekweekt, of 
welker stank vrireking 'en levering aan den lande, tegen bepaalde prij
zen, eene1 Yerpligling van de ingezetenen in sommige oorden is, zijn 
het eigendom van den lande. •

De regering vestigt'eene bijzondere en gestadige Oplettendheid op 
dit onderwerp, ch neemt de meest doelmatige maatregelen, ten einde 
het belang van den lande, in overeenstemming te brengén inet de 
belangen der ingezetenen.

1

uy;■ r -
Art. 108. ■

IDe Inlandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming der re
gering. Alle geldafpersingen, knevelarijen en willekeurige beschik
kingen, over der Inlandercn personen, goederen en arbeid, zijn on
geoorloofd j alle Europcsche cn Inlandsche ambtenaren,, hoofden of 
grooten, moeten zich daarvan onthouden, of zij zullen strengelijk 
worden gestraft.

De plaal8clijkc regeringen en bijzonderlijk de residenten, zijn ver- 
pligt daartegen uit zich zelve te waken, en aan de Inlanders de 
gelegenheid te geven, om vrijelijk hunne klagten in te brengen.

Art. 109.
na

Ileerendiensten, ten gerieve van bijzondere personen, hef. zij al of 
niet met eenig'ambt belast, mogen noch gevorderd, noch verleend 
"Worden. * '

Onder de Ileerendiensten wordt echter niet verstaan, de lot dus ver
re noodzakclijkc verpligtiugder Inlandsche bevolking, om tegen behoor
lijke cn op hoog gezag geregelde betaling, de personen en goederen 
van reizigers. over land te vervoeren.

De Ileerendiensten welke aan don lande. Idekoinpa, zullen onder vas-» 
to bepalingen gebr'agt, of door anderd belastingen vervangen worden» 
g’olijk méde- bepalingen, gemaakt worden óp dé diénsten door de Ialan- 
ders ,.:.yo'lgL‘ns luüds gébruik, aan hirnrie hoofden tö verleeueti. ■

:
.
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Art. 110.

Le bijzondere landeigenaars en landbouwers, zullen omtrent dc dien
sten en opbrengsten van dc ingezetenen op. hunne landen, zich-stipte* 
lijk moeten houden aan de reeds gemaakte of nader le maken bc- 

• palingen. o ;.

Art. 111. V 'i'iI r30*.

; -
Het verhuren of in huur nemen van eenige dessa’s of dorpen) onder 

welke benaming. ook, is en blijft voor altijd, afgeschaft... Ingezetenen 
welke tot voortzetting van eenigen bijzonderen tak van landbouw of 
van eenige fabriek of trafiek, liet zij gronden, of. persoonlijke diensten 
van eenige dorpen noodig hebben, hebben vrijheid daaromtrent over
eenkomsten te treffen.

De regering maakt ten aanzien van 
selijke bepalingen, tot bevordering van den landbouw en 
verheid, en tot onderling gerief der ingezetenen.

K*«
dit alles , algemeenc of plaat- 

van de nij-

f i ■

■

Art. 112.r ,/tuil ■ '<. .11l

Het geven of
ge geldelijke schuld of aangegane verbindtenis, wordt in geheel Neder- 
landsch Indië afgeschaft.

De deswegens reeds bestaande verordeningen blijven in kracht, tot 
dat bij. eene algemeene wet of bijzondere verordeningen naar dc plaal- 
selijkc gesteldheid, daarin zal zijn voorzien.

verpandelingen, ter verzekering van eeni-nemen van

!
Art. 113.

!
De slavenhandel en invoer van dezelve in Nederlandsch Indië is 

verboden.
De wetten bepalen de straf der overtreders, en de regering beraamt 

de meest geschiktste maatregelen, tot verzorging der alzoo aangebragte 
inensehen.

Art.. 114.

Omtrent de behandeling der thans aanwezige slaven, zoo wel als 
omtrent hun lot, en dat hunner kinderen, en voorts alles wat tot de
slavernij betrekking heeft, worden de meest redelijke en billijke voor
zieningen vastgesfeld. De thans bestaande wetten omtrent dc goede 

dezelve j worden bij deze inmiddels bekrachtigd.behandeling van
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Art. 115.

Geen gezagvoerende of ambtenaar, bet zij Europees of Inlander, 
van welken rang ook, mag zich eenige meerdere of andere inkomsten 
toeëigenen, dan hem door de Hooge Regering zijn toegestaan.

Zij zullen zich bepaaldelijk onthouden van het aannemen of beloven 
van eenige gaven, giften of toezeggingen van dezelve, tot het geven 
of verkrijgen van eenig ambt, of tot het doen of laten van het geen 
zij in hunne ambtsbetrekkingen verpligt zijn te laten of te doen.

Het aannemen of doen beloven, zoo wei als het geven of beloven 
van geschenken, wordt bijzonderlijk verboden aan zoodanige ambtena
ren, die tot clkanderen in onmiddelijke betrekking van gebied en on
dergeschiktheid slaan; de meer bijzondere bepalingen daaromtrent wor
den in de instructien vasfgeateld.

De voorgaande bepalingen zijn toepasselijk op der ambtenaren vrou
wen, kinderen en huisgenoten.

ï'
y&
i

Art. 116.

Geene spillagien, minwiglen, overwigten of eenige andere zijdeling- 
«che winsten, zijn geoorloofd. Bijzondere reglementen bepalen tot welke 
hoogte eenige spillagie wordt toegestaan aan de zoodanigen, die met 
eede verklaren, dat het verlies buiten hunne schuld bestaat.

Art. 117.

De vaart en handel op en van geheel Ncderlandsch Indi'é (met 
uitzondering van de Molukschc Eilanden) is vrij en en open voor 
alle volken, met welke het Koningrijk der Nederlanden in vriendschap 
leeft.

Bij bijzondere verordeningen worden bepaald , de plaatsen en havens, 
welke de onderscheiden schepen mogen of moeten aandoen, en de ver- 
pligtingen die zij ie vervullen hebben.

Art. 118.

.
Met de schepen die alzoo ioegelaten worden, mogen alle soorten van 

goederen en handelwarcn worden aangevoerd, voor zoo verre zij niet 
tyj bijzondere wetten of verordeningen zijn verboden.

Omtrent den invoer en de verhandeling dier goederen, moeten de 
«chippers, eigenaars ol geconsigneerden, zich aan de bestaande bepalin
gen onderwerpen.

:

i 54
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Art. 119.

De handel op het rijk van Japan wordt bij uitsluiting voor rekening 
van den lande gedreven.

Art. 120.

De voortbrengselen, welke het eigendom van den lande zijn, worden 
gebruikt tot de algemeene huishoudelijke behoeften in Indië, of op 
hoog gezag verkocht.

Deze verkoop moet, met uitzondering Yan hoog gewigtige en bui
tengewone omstandigheden, bij openbare veiling gedaan worden.

Bijaldien geene behoorlijke prijzen voor dezelve mogten kunnen ver
kregen worden, zullen dezelve voor rekening van den lande naar Ne
derland kunnen overgezonden worden.

::
ü

; ii
' !i

Art. 121.

ijl ■ De specerijen zullen, zoo lang daaromtrent geene andere bepalingen 
gemaakt zijn, naar Nederland voor rekening van den lande worden ge
zonden.

Voorzoo verre echter een gedeelte daarvan voor de Indische markt, 
den Chineeschen handel, en de huishoudelijke behoeften van de in
gezetenen zei ven noodig is, worden zij mede in Indië verkocht.

ij

En op dat niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende, zal deze 
alom worden gepubliceerd, ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.

Lasten en bevelen voorts, dat alle hoogere en lagere kollegien en 
ambtenaren, justicieren en officieren, ieder voor zqo verre liem aan
gaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder 
eenige oogluiking of aanzien des persoons.

Gegeven te Batavia den twee-en-twintigsten december des jaars 
achtien honderd achttien.

De /Commissarissen Generaal over Nederlandsck Indië.

CORNELIS THEODORUS ELOUT. 
VAN DER CAPELLEN.
A. A. BUIJSKES.

Ter ordonnantie van dezelve.

De Secretaris Generaal. 
R. D’OZIJ. 1
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BESLUIT-

Iïï HAAM DES KONINGS,

De Kommissarit Generaal over Nederlandsch Indi'é,

In aanmerking nemende, dat het bestaande Reglement op het beleid 
der Regering in Nederlandsch Indië, in den jare 1818 door Kommis- 
tarissen Generaal, onder de nader/} goedkeuring des Konings, inge
voerd, nimmer aan de bekrachtiging van Zijne Majesteit is onderwor
pen geworden ; \

Dat er sedert dien tijd, door de Indische Regering, op eigen gezag, 
bepalingen genomen zijn, afwijkende van de beginselen bij het gedachte 
Reglement vasfgcstcld, en ten gevolge waarvan hetzelve onvatbaar ge
worden is, om nog een voorwerp van ’s Konings opzettelijke overwe
gingen uitlemaken;

Gelet op art. 54 van het Koninklijk besluit van 
no. 79, waarbij aan Rem Kommissaris Generaal de magl is opgedragen 
om zoodanige wijzigingen in den staat van zaken intevoeren, als naar 
aanleiding van de hem gegeven instructie, en op grond van verkregen 
ondervinding, doelmatig zullen worden bevonden, in afwachting van 
de definitieve bepalingen, welke door Zijne Majesteit, op de voordragt 
van Hem Kommissaris Generaal, ten deze zullen worden vastgesteld;

De Regering gehoord (adviezen 8 Juni 1820 no. 530 en 25 Au
gustus 1. 1. no. 1394);

Heeft goedgevonden en verstaan:

1°. Met intrekking van het hiervoren genoemde Reglement, vast-

13 September 1825
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gesteld bij publikatie van Kommissarissen Generaal in dato 22 Dccem- 
1818 no. 8 (staatsblad no. 87), provisioneel te arresteren liet navol
gende

:
V

REGLEMENT op het leleid der Regering, van het Justitie
wezen, de Kuituur en den Handel in *s Land» Aziati
sche Bezittingen. :

■

iEERSTE HOOFDSTUK.

Van den Gouverneur Generaal en de Indische Regering.

Art. 1.
.V

He hoogste gezag over Nederlandsch Indië wordt, in naam des Ko* 
nings, uitgeoefend door den Gouverneur Generaal. — Een iegelijk, die 
zich aldaar bevindt, van wat rang of staat hij zij, moet den Gouverneur 
Generaal erkennen als des Konings Vertegenwoordiger, en denzelren als 
zoodanig eerbiedigen en gehoorzamen.

5

}
Art. 2.:■

i.s i Tot het beleid der Regering worden aan den Gouverneur Generaal 
toegevoegd vier Raden, die, gezamenlijk met den Gouverneur Gene
raal, uitmaken de Regering van Nederlandsch Indië.

De President van liet Hoog Gercgtshof en de Directeur Generaal van 
Financiën kunnen, in zeer bijzondere gevallen, wanneer zulks in het 
belang van den dienst doelmatig geoordeeld wordt, door den Gouver
neur Generaal worden opgeroepen, om als adviserende leden aan de 
beraadslagingen der Regering deel te nemen.

. n

vi.

;

Art. 3.

Zoo lang de betrekking van Luitenant Gouverneur Generaal, achter- 
volgens 58 Konings bevelen , zal blijven bestaan, is deze mede lid van 
de Indische Regering en heeft zitting na den Gouverneur Generaal.—• 
De Raden van Indië nemen zitting naar den tijd van hunne aanstelling.

J •! s
Art. 4.

1 Wanneer de waardigheid van Gouverneur Generaal, bij deszelfi over
lijden of anderzins, openvalt, en de benoeming van deszelfs opvolger 
door den Koning niet gedaan, of althans niet bekend is, zal de.Lui*

J

:
'!
I
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tenant Gouverneur Generaal inmiddels het gezag, aan den Gouverneur 
Generaal toekomende, uitoefenen. — Voor de tijdelijke waarneming de
zer funclien zal aan denzelven de helft van de gewone jaarwedde van 
eenen Gouverneur Generaal worden toegelegd.

Art. 5.

Bij ontstentenis van den Luitenant Gouverneur Generaal, zal het 
gezag overgaan op eenen der Raden van Indië. De Benoeming zal ge
daan worden door de vier gewone en de twee bovengenoemde advise
rende leden, welke, in dat geval, regt van stemming bezitten. Zij 
zijn verpligt onmiddclijk ten dien einde te vergaderen, en moeten als 
dan, in handen van den Raad, in rang volgende op den Gouverneur 
Generaal, en deze in handen van den volgenden Raad, den eed af
leggen^ «Dat zij tot de tijdelijke vervulling der waardigheid van Gou
verneur Generaal dien der vier gewone Raden zullen stemmen, wel- 
« ken zij in geinoede daartoe den geschiktsten zullen oordeelen.” Kun
nende geen der Raden zich zelvcn benoemen. De Leden van de alzoo 
zamengestclde vergadering brengen hunne stemmen, bij besloten brief
jes, uit; de Secretaris verzamelt de briefjes in een besloten bus. De 
President van het Hoog Geregtshof opent de briefjes, en leest dezelve 
met luider stemme op, en de Secretaris houdt daarvan aanteekening.

Ilij , op wien de meeste stemmen gevallen zijn, of, bij staking van 
stemmen, de oudste in rang, aanvaardt dadelijk de waardigheid van 
Gouverneur Generaal en geniet ook de helft van de gewone jaarwed
de van Gouverneur Generaal, met stilstand intusschen van het trac-, 
tement van Raad van Indië, tot dat een Gouverneur Generaal, door 
den Koning benoemd, in die waardigheid zal getreden zijn.

(-
l

Art. 6.

Bij het openvallen van eene Raads plaats wordt door de Indische 
Regering in cene eerstkomende vergadering, waarbij de President van 
het Iloog Geregtshof en de Directeur Generaal van Financiën met 
regt van stemming tegenwoordig zijn, bij besloten briefjes, en bij 
"volstrekte meerderheid, opgemaakt eene lijst van drie personen, om, 
ter vervulling van de gedachte Raads plaats, te worden voorgedragen 
en welk drietal, vervolgens, door den Gouverneur Generaal, met des- 
zelf consideratien en advies, aan het Departement van Marine en Ko
loniën, ten spoedigste, moet worden opgezonden, om ter benoeming 

den Koning te worden aangeboden, 
k afwachting

aan
koninklijke beslissing, zal* voor zoo veelvan eene
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noodig, de President Tan liet Hoog Gercgtshof en in diens plaats de 
Directeur Generaal, met de provisionele waarneming van de bestaan
de -vacature kunnen worden belast. ,

Art. 7.

De Raden van Ncderlandscli Indië moeten zijn geboren in Ne
derland of in eene van 's lands volkplantingen of bezittingen, of, gee- 
ne inboorlingen zijnde, genaturaliseerd zijn; ook moeten zij den 
vollen ouderdom van dertig jaren bereikt hebben.

Zij zullen elkander ten tijde hunner aanstelling niet mogen bestaan 
in of binnen den vierden graad van bloedverwantschap of zwager
schap.

Art 8.

De Raden van Indië mogen geene andere vaste bedieningen be- 
kleeden, zoo lang zij Leden van de Regering zijn.

I

I Art. 9.

I De Gouverneur Generaal en de Raden van Indië vermogen geen 
handel te drijven, noch voor eigen rekening, noch voor die van 
anderen; zij vermogen geen aandeel of belang te hebben in eenige 
besteding , leverantie, verpachting van goederen, regten of middelen, 
of in eenige zaken, waarover met den lande, om winst of voordeel, 
eenige handeling wordt aangegaan; zij mogen wijders geene ordonnan- 
cien of schuldvorderingen, ten laste van den lande, koopen of voor 
hunne rekening nemen; publieke effecten worden alleenlijk daarvan 
uitgezonderd.

ï

! .

Art. 10.

Aan de Indische Regering wordt toegevoegd een Algemeene Secre
taris, die tevens als zoodanig den Gouverneur Generaal ten dienste 
staat, fiehalven dezen, kan er nog een tweede Algemeene Secreta
ris worden aangesteld, indien de werkzaamheden zulks vorderen. 
De Algemeene Secretarie blijft overigens provisioneel geregeld op den 
voet, ontschreven en Yastgesteld bij besluit van den ICommissaris Ge
neraal, in dato 17 November 1826 (Staatsblad no.

den Raad en de Algemeene Secretaris zullen zich insgelijks ten 
tijde hunner aanstelling niet mogen bestaan in of binnen den vier-

;

i
ij
5

67). De Leden
van

ij
J]
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1bloedverwantschap of zwagerschap. liet zelfde is ook
van den Alge-

den graad van 
op den tweeden Al gemeen en Secretaris, ten aanzien 
meenen Secretaris, toepasselijk,

■

\l =
l-i I

i• !
Art. 11. ' i

De Gouverneur Generaal heeft het beleid der vergadering, achter- 
volgens het reglement van-orde, bij besluit van den Kommissaris Ge
neraal de dato 11 november no. 17 vastgesleld.

<a
A

Art. 12.

De Gouverneur Generaal is gehouden, alle zaken, die ter beslissing 
van de Indische Regering staan, te brengen ter overweging van de ver
gadering. Aan den Gouverneur Generaal wordt de magt loegekend, om, 
wanneer hij zulks oorbaar voor den lande en voor des Konings dienst 
rekent, tegen de gevoelens van de meerderheid te beslissen en liet be
sluit oplemaken.

Deze magt komt alleen toe aan den Gouverneur Generaal, door den 
Koning benoemd, en geenszins aan hem, die lot deze waardigheid 
slechts inmiddels benoemd is, op den voet bij art. 5 omschreven. Tel
kens als de Gouverneur Generaal tegen de meerderheid mogt komen 
te beslissen, en telkens als een besluit der Regering door de beslissen
de stem van den Gouverneur Generaal wordt opgemaakt, zullen de 
adviezen en van den Gouverneur Generaal en van de Raden in schrift 

het Ministerie van de marine en koloniën in Ne-

■ -

ff;

i
.

\
fff| : 
ï 
;
|j

overgegeven en naar 
derland worden overgezonden, met bijvoeging van alle zoodanige be
denkingen en omstandigheden, als ter zake dienstig zijn. Ieder Lid 
van de Regering heeft daarenboven, de vrijheid niet. alleen , maar 
zulks wordt ten sterksten aanbevolen, om, zoo dikwijls hij liet ver
kiest, zijn advies schriftelijk ui ttebren gen, en le vorderen, dat het
zelve naar het Ministerie worde overgemaakt.

:Lmm
Daar tegen heeft ook de Gouverneur Generaal het regt om zulke, 

even als andere stukken, naar Nederland op te zenden, al ware het 
ook dat het tegendeel door den rapporteur of door de andere leden der 
vergadering verlangd werd.

* $ *
}

j't
■Art. 13.
:
i

Van het verhandelde in elke zitting der Indische Regering, alsme
de van de handelingen van 
"worden dagelijkschc aanteekeningen gehouden, die telken drie inaan-

* 55

i
den Gouverneur Generaal afzonderlijk,

: r..1
\
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den kopielijk aan het Ministerie van marine en koloniën zullen worden 
overgezonden, vergezeld van (en van een kort register derzelve) al de 
bijlagen, welker kennis nuttig cn belangrijk kan zijn. Van alle be
langrijke gebeurtenissen en handelingen, zoo de inwendige Regering 
als de buitcnlandsche betrekkingen met omliggende Europesche bezit
tingen of Inlandsche Vorsten of Volkeren betreffende, en inzonderheid 

alle voorvallende oorlogen, zal tusschen tijds, met den meesten 
spoed, aan voornoemd departement worden kennis gegeven.

De overzending der stukken zal steeds gepaard gaan met een bere
deneerd verslag, zoo van de omstandigheden, als van de beoordeeling 
der Indische Regering daar over, ten einde den Koning in staat te 
stellen, om den stand van zaken met juistheid te kunnen beoordeclen, 
en waar zulks noodig is, met volledige kennis te beslissen.

van

Art. 14.

Alle verordeningen, bevelen en andere handelingen van de Indische 
Regering, zamengesteld, zoo als in art. 2 bepaald is, moeten' worden«t 
uitgevaardigd op naam van den Gouverneur Generaal in Rade, cn 
niet anders; dezelve moeten door den Algcmeenen Secretaris geteekend 
worden, ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal in Rade- 

Alle algemeene verordeningen, belangrijke bepalingen of besluiten 
worden daarenboven door den Gouverneur Generaal geteekend.

De aanhef van alle publikatien, acten cn andere opene stukken zal, 
na het opschrift: «In naam des Koningsslechts bestaan in deze 
woorden:
» De Gouverneur Generaal van Nederlandse^ Indie, allen, die de- 
» ze zullen zien of hooren lezen, salut doet te weten! ”

Art. 15.

De Gouverneur Generaal in Rade, zoo wel als afzonderlijk hande
lende, is gehouden de bevelen, hem door den Koning, of uitnaam 
des Konings toegezonden, natekomen.

Art. 16.

‘■Ui
i De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, om, ten aanzien van 

alle de deelen van het bestuur, zoodanige verordeningen cn bepalin- 
gen vasttestellen, als, in overeenstemming met de gronden bij dit Re
glement vastgesteld, en met de door of van wege den Koning gegeven 
voorschriften aan het beleid der algemeene Regering kunnen bevorder-

1
; i'

j: :
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rlijk zijn. Doch, omtrent alle zulke bepalingen en verordeningen,wel1 
ke met de algemeene of staatkundige belangen van Nederland, of met 
zaken in betrekking staan, waarvan de volledige beoordeeling alleen 
in Nederland kan plaats vinden, zal de Indische Regering niet ver
mogen te beslissen, maar zal dezelve in tijds de noodige voorstellen 
aan het Ministerie van Marine en Koloniën inzenden, om door dit de
partement ter kennis van Zijne Majesteit te worden gebragt.

Hl:

i|| !
Art. 17. !.

tv:ki •>_§„

ï- |.

De Gouverneur Generaal in Rade ontwerpt de vijfjarige begrootingen 
van inkomsten en uitgaven, overeenkomstig de bepalingen vervat iri 
het Koninklijk besluit van 3 April 1825 n°. 89, en zorgt dat dezelve 
binnen den bepaalden tijd, en op den voorgeschreven voet, naar Ne
derland worden gezonden, om door den Koning te worden vastgcsteld. 
De Gouverneur Generaal in Rade regelt de buitengewone jaarlijksche 
begrooting der uitgaven en de raming der inkomsten. De Gouverneur 
Generaal in Rade besluit omtrent alle overschrijvingen, welke achter- 

jgfrolgens de gemaakte bepalingen in de eenmaal vastgestclde begrooting 
mogen plaats grijpen, en waakt, dat de toegestane sommen niet worden 
overschreden.

En wordt uitdrukkelijk hierbij bepaald, dat op de door den Koning 
gearresteerde begrooting; van uitgaven, door den Gouverneur Generaal 
in Rade slechts zoodanige overschrijvingen kunnen worden toegestaan, 
welke van de eene op dc andere afdeeling, van hetzelfde hoofdstuk, 
worden voorgedragen, en dat geenc overschrijving van het eene hoofd
stuk op het andere zal mogen plaats vinden, zonder speciale toestem
ming des Konings.

De Gouverneur Generaal in Rade bepaalt en neemt de geschiktste 
maatregelen voor liet innen en verantwoorden van ’s Iands gelden en 
goederen, en beslist over alle beschikkingen van ’s Iands gelden, waar
toe de vastgestclde begrooting van uitgaven de noodige ruimte geeft.

De Gouverneur Generaal in Rade zorgt, dat door de algemeene re
kenkamer met naauwkeurigheid worde nagekomen, hetgeen haar voor 
de bewaking is voorgeschreven, en neemt wijders alle die maatregelen, 
waardoor de rekenkamer zoo veel mogclijk in staat gesteld worde, om 
aan hare verpligtingen geregeld te voldoen.

De Gouverneur Generaal in Rade neemt insgelijks kennis van de 
jaarlijksche administratieve rekening, en zendt dezelve met zijne con- 
sideratien aan het Ministerie van Marine en Koloniën.

..

: mte! wm
■

fj

i
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Art. 18.
Gouverneur Generaal in Rade regelt alle belastingen en de wijze

H*

i\\ \
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op welke zij moeten geheven worden, hetzij bij dadelijke heffingen 
de belastbare personen, dan wel bij verpachting.

van

Art 19.

De Gouverneur Generaal in Rade regelt alle de zaken, belrckkelijk 
den geldsomloop. liet muntstelsel, benevens de aanmaking en uitgifte 

klinkende- of papieren-munt, moeten onder die punten worden ge-van
rangschikt, waaromtrent door den IConing alleen veranderingen of be
palingen kunnen worden vastgesteld, en waarop derhalve het tweede lid 
van art. 16 van dit Reglement van toepassing moet worden gemaakt.

Art. 20.

De Gouverneur Generaal in Rade maakt, jaarlijks, met in achtne
ming van hetgeen door den Koning reeds is, of deswege nader raogt 
worden beschikt, de noodige bepalingen omtrent het te gelde maken, 
of voor ’slands rekening naar Nederland verzenden, van alle goedcrei^p 
cn voortbrengselen den Lande toebehoorende.

Deze bevoegdheid kan niet worden uilgeslrckt tot den verloop van 
domeinen, als kunnende deze nimmer dan op uitdrukkelijke autorisatie 
des Konings worden verkocht.1

ii: <3 Art. 21.

Dc Gouverneur Generaal in Rade bepaalt, in overeenstemming met 
<le deswege bestaande organieke voorschriften, de inkomsten van de 
ambten en bedieningen, stelt de inslruclicn vast cn benoemt de ambte
naren', zoo Europezen als Inlanders en anderen, voor zoo verre die be
noeming niet bij afzonderlijke bepalingen aan andere gezagvoerders of 
koliegien is ofmogt worden opgedragen. Duiten de hoofd-ambtenaren, 
waarvan de aanstelling oniniddelijk door den Koning geschiedt, worden 
de hoofden der départementen, de residenten en andere civiele gezag
voerders, door den Gouverneur Generaal in Rade, niet anders, dan on
der de nadere goedkeuring van Zijne Majesteit benoemd.

Alle ambtenaren door den Koning benoemd, kunnen niet dan door 
den Koning uit hunne betrekking worden ontslagen. Zij kunnen ech
ter, wanneer zulks gevorderd wordt, door den Gouverneur Generaal 
in Rade, in de waarneming hunner functien worden geschorst, onder 
gehoudenheid van de zijde dezer laatste, om daarvan onmiddelijk aan 
liet Departement van Marine en Koloniën verslag te doen. Geen der 
reeds vastgesteldc, of nog nader vaslteslellen bezoldigingen, mpgen

:

i
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zonder uitdrukkelijke aulorisatien des Konings, onder welke benaming 
ook, worden vermeerderd; voor zoo veel zulks noodig en doelmatig 
mogt worden geacht, zullen omtrent de rangen van de onderscheidene 
ambtenaren, bij een afzonderlijk reglement, bepalingen worden vast- 
gcsteld *. !

&lf; !
.m i

4

Art. 22. *
3

fiDe Gouverneur Generaal in Rade oefent het regt van gratie, we
gens misdaden in Nederlandsch Indie gepleegd, na alvorens te hebben 
ingenomen de bedenkingen en het advies van het Hoog Geregtshof. 
De Gouverneur Generaal irf Rade heeft de volle bevoegdheid om te
gen het advies van het lloog Geregtshof te beslissen, en op de inge
diende verzoeken om gratie, al dan niet, gunstig te beschikken. In 
beide deze gevallen zal het door de Regering genomen besluit, zoo 
spoedig mogelijk, onder toezending van alle de stukken ter zake be
trekkelijk, aan het Departement van Marine en Koloniën moeten wor

gden medegedeeld, om door lusschenkomst van hetzelve daarop Js Ko- 
nings welmeenen te vernemen.

■j •

m1
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Art. 23.

De Gouverneur Generaal in Rade verleent dispensatie van wetten 
in burgerlijke zaken, remissie van verschuldigde belastingen of pacht- 
penningen, brieven van legitimatie, venia aetatis en andere diergelijke 
gratiën, alles na ingenomen consideralicn en advies van het Hoog 
Geregtshof, voor zoo verre regtzaken betreft. Aan de Indische Rege
ring wordt met nadruk aanbevolen, om van de haar toegekende be
voegdheid tot liet vcrlecnen van brieven van legitimatie met de meest 
inogclijke voorzigligheid, en slechts in zeer bijzondere gevallen, ge
bruik te maken,

De Gouverneur Generaal, in of buiten Rade, heeft echter geenszins; 
de bevoegdheid om in eenig geval, hoe ook genaamd, de werking 
van het Regcrings reglement oplehelfen, en het hem verleende regt 
■van dispensatie tot hetzelve uittestrekken.

-lï;!? ê
; i iê

%
4

Art. 24.

De Gouverneur Generaal in Rade sluit of vernieuwt verbonden van .1 *
31 He ranglijst van 20 Junij 1783 is herzien en aangeyuld bij (1e Ranglijst, 

gearresteerd bij. besluit van den Gouverneur Generaal Daendels van 8 Au- 
Kustus 1803. . . .

£1
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handel en vriendschap met de Indische vorsten en volkeren, in.naam. 
des Konings. Deze verbindtenissen mogen nimmer ten doel hebben 
het garanderen hunner bezittingen, of het voeren van oorlog tegen de 
aanvallen van anderen. Op geen der eilanden in den oosterschen 
archipel zal eenig nieuw etablissement, door de Indische Regering, 
mogen worden aangelegd, zonder voorafgaande autorisatie des Konings1.

m
■

1!1rs!-iiii
i Art. 25.

De Indische Regering draagt zorg, dat de bestaande of nog verder 
te maken tractaten met de meeste trouw en naauwkeurigheid, van de 
zijde der Nederlandsche ambtenaren, worden opgevolgd en nageko
men; zij wendt alles aan, wat tot de bevordering en handhaving van 
rust en vrede strekken kan, en geeft de strengste bevelen aan de on
derscheidene hoofden en gezaghebbers, om daartoe van hunne zijde 
krachtdadig medetewerken. Aan de Indische Regering wordt met 
den meesten nadruk aanbevolen, om, zoo veel mogelijk, alles te ver
mijden en voortekomen, wat eenige aanleiding tot eenen oorlog geven.- 
kan, en tot stelsel aantenemen van nimmer den oorlog tegen eenig1 
Indisch vorst of volk te voeren, dan wanner het Nederlandsch gezag 
en grondgebied in deze gewesten vijandelijk wordt aangevallen, of dat 
daartoe toebereidselen worden gemaakt, wanneer alle middelen tot be
vrediging vruchteloos beproefd zijn, en zulks alzoo uit noodweer en 
tot verdediging van het Nederlandsch gezag en van verkregen regten 
geschieden moet. In dit geval zal nog van al het gebeurde 
Standig verslag worden opgemaakt, en aan het Ministerie van Marine 
en Koloniën opgezonden, en zullen daarbij tevens duidelijk de gron
den worden ontwikkeld, waarop tot het voeren van den oorlog besloten 
is, ten einde er, na gedaan onderzoek, aan de Regering zoodanige 
aanschrijvingen of hevelen, van wege den Koning, kunnen worden 
uitgevaardigd, als waartoe de handelingen van het bestuur te dier 
zaken aanleiding mogten hebben gegeven.

' 1

1
ij

y

een om-
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Art. 26.

De Gouverneur Generaal heeft het oppertoezigt over en regelt alle

1 »Er is overeengekomen, dat door de beide Gouvernementen aan hunne 
» officieren en agenten in Oost-lndie bevel zal worden gegeven, om geen 
» nieuw kantoor op een der Ooslersche eilanden opteriglen, zonder yooraf- 
» gaande magtiging vap. hunne respective Gouvernementen in Europa.’»

Art. 6 van het tractaat, tusschcn de gevolmagtigden van H.H. M. M. de 
Jfoningen der Nederlanden en yan Groot-Brittanie, op den 17d.*° Maart 1824, 
te Londpn gesloten. (Indisch Staatblad 1825, N°, 19),

lil

'i■ i.fe'
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rlagelijksche voorvallen en aangelegenheden betreffende de Algemeenó 
Regering acht er volgens de bepalingen van dit reglement, en door den 
Koning gesanctioneerde en te maken wetten en verordeningen.

rï

! '

; I i
Art, 27. 4'

f. :■

i.! I !
De Gouverneur Generaal heeft het oppertoezigt over alle iands die

naren, en geeft hun zoodanige bevelen, als hij ter uitvoering van de 
hun toebetrouwde werkzaamheden, ten nutte van den lande 
eenkomstig de gemaakte of verder te maken wetten, bepalingen en 
instructien, vermeent te behooren.

: :•
•!? Ir.

■

' :

en over- l-ir;
: 'i$

Art. 28.
■mt'.f;

^4De Gouverneur Generaal in Rade verleent of weigert de verzoeken 
tót inwoning of tijdelijk verblijf in Nederlandse!! Indie.

■KArt. 29.

De Gouverneur Generaal heeft de magt, om personen, gevaarlijk 
voor de openbare rust of veiligheid, hij scliriftelijken en gezegelden 
last, in verzekerde bewaring te doen nemen.

De Gouverneur Generaal geeft van deii door hem gegeven last en 
de beweegreden daartoe in Rade kennis, ten einde te overwegen hoe 
verder te handelen.

de zulke ofDe Gouverneur Generaal in Rade heeft de magt, óm 
ook andere ingezetenen, welker verblijf in Nederlandsch Indie gevaar
lijk of schadelijk geoordeeld wordt, van daar te verwijderen, daarbij 
zoo veel mogelijk zorgdragende, dat aan dezelve een behoorlijke' tijd
tot het in orde stellen hunner zaken worde over gelaten.

Van het alzoo genomen hesluit en de beweegredenen tot hetzelve, 
wordt het Ministerie van Marine en Koloniën onmiddelijk kennis ge- mgeven.r

Art. 30.

4T
De Gouverneur Generaal verleent, des geraden wordende, aan ’s 

lands civiele of militaire ambtenaren, vóór eenen bepaalden tijd,: vér- 
l°f om zich naar Europa of elders ter waarneming van huüne hijzon- 
^cre belangen, of tot herstel van hunne gezondheid, te begeven, 
ellende hij het zoodanig tijdelijk openvallen van eene civiele hedie- 

door den Gouverneur Generaal in Rade in de waarneming yan die

l
J «ti
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bediening worden voorzien. En moet hierbij in het oog worden ge
houden, dat, overeenkomstig de bepalingen van art. 16 van ’s Ko- 
nings besluit van 5 April 1825 n°. 69, aan de met verlof gaande 
personen, geene vrije transporten, dan in zeer bijzondere gevallen, 
mogen worden verleend, en dat het verlof zelve niet mag strekken tol 
bezwaar van de schatkist en uit dien hoofde niet mag worden toege
staan, dan onder de voorwaarden, dat de functien van den afwezigen 
voor een gedeelte van dcszelfs traktement worden waargenomen. v*

Art. 31.

De Gouverneur Generaal vestigt zijne bijzondere aandacht op de 
staatkundige betrekkingen met de omliggende Indische Vorsten en 
volkeren, en met de regeringen der bezittingen van Europisclic mo
gendheden in Indië. Hij deelt zijne bevinding in Rade mede. In 
gevallen, welke geen uitstel lijden kunnen, geeft hij de noodigc be
velen, en deelt dezelve aan de Regering mede of draagt voorzieningen 
voor, strekkende om de goede verstandhouding met allen te bewaren.

i
i

Art. 32.

1 De Gouverneur Generaal zorgt bijzonderlijk dat de civiele gezagheb
bers op de builen bezittingen zich stiptelijk houden aan hetgeen no
pens hunne verstandhouding met Inlandsche Vorsten en volkeren bij 
dit Reglement zal worden vastgesleld.

Jaarlijks moet door den Gouverneur Generaal een overzigt der staat
kundige betrekkingen hiervoren omschreven, worden opgemaakt en in 
Rade medegedeeld, om vervolgens met de bedenkingen der Regering 
aan het Ministerie van Marine en Koloniën te worden opgezonden.

i
: .

lil
Art. 33,

De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, met de Regeringen 
van de Europisclic bezittingen in Indie, ondcrbandelingen aantevan- 
gen, en zich te verstaan omtrent het doen van voorstellen aan bet 
Gouvernement in Europa, nopens het aangaan van overeenkomsten, 
het zij Ier bevordering van wederzijdsche eensgezindheid cn wederzijd- 
sche belangen, het zij daarmede cenigen afstand van grondgebied be
doeld worde.

De overeenkomsten zelve zullen niet dan op autorisatie des Konings 
mogen' worden aangegaan. ,

f
'l:i f:
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Art. 34. .1 r •

• !
! iDe Gouverneur Generaal alleen oefent het opperbevel over de 2ee- 

en landmagt in Nederlandsch Indie.
Alle militaire benoemingen geschieden door den Gouverneur Gene

raal, onder nadere goedkeuring des Konings, behoudens zoodanige 
uitzondering, als deswege, achtervolgens ’s Konings bevelen, reeds 
zijn ingevoerd, of nog nader mogten worden daargesteld.

Alle zee- cn land officieren, zich in Nederlandsch Indie bevinden
de, zijn gehouden, zonder eenige tegenspraak, de bevelen door den 
Gouverneur Generaal of zijnentwege gegeven, te eerbiedigen en te 
gehoorzamen, en door hunne onderhoorigen te doen eerbiedigen en 
gehoorzamen.

4

H»
:

i v -• %: m'V'-i i. tArt. 35. I!«!1
De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, om in gevallen van 

uitgebarslen oorlog tusschen Zijne Majesteit en eenige andere mogend
heden, kommissiën of lettres de marqué te verleenen aan schepen 
door bijzondere personen uitgerust.

1 : mim.
j ï4* 
&iArt. 36.

De Gouverneur Generaal regelt alles, wat strekken kan tot af
breuk van den openbaren vijand, tot verdediging der bijzondere ge
deelten van Nederlandsch Indie cn van der ingezetenen personen en 
goederen, tegen aanvallen van openbare of geheime vijanden, bij
zonderlijk ook tegen de zeerooverijen van sommige Indische Vorsten 
en volkeren. Hij neemt daaromtrent in den raad van zoodanige zee- 
en land-officieren j als hij verkiest, en geeft verder de noodige be
velen, onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid, met in acht
neming der algcmcene bepalingen, bij art. 17 van dit Reglement 
vaslgesteld. Wanneer de Gouverneur Generaal, na deswege, volgens 
de militaire wetten en gebruiken, te hebben ingenomen de beden
kingen van bevoegde officieren in eenen krijgsraad, vermeent dat tot 
eenc capitulatie met den vijand over een of meer gedeelten van In
die behoort te worden overgegaan, zal hij de zaak brengen in Rade, 
PP dat dezelve aldaar dcfinilievelijk worde besb'st.

: V,

!
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Art. 37.

De Gouverneur Generaal handelt wijden naar de bijzondere in- 
*h*uctien, hem door of van wege den Koning gegeven.

!56
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Art. 38.

De Gouverneur Generaal oefent zoodanige verdere magt, ali hem 
bij de algemeene wetten en bepalingen, of bijzondere verordeningen 
en besluiten is, of zal worden opgedragen.

Art. 39.

De Gouverneur Generaal heeft de bevoegdheid, om alle zaken, 
welke aan hem afzonderlijk zijn opgedragen, te brengen ter overwe
ging in Rade.

Rij kan mede aan de Raden zoodanige tijdelijke kommissiën op
dragen, als hij, ten nutte van den lande, oordeelt, door hen te 
moeten worden uitgevoerd.i;

1
Art. 40.

De jaarlijksche verslagen, vermeld bij art. 73 van het tegenwoor
dige Reglement, zullen achtereenvolgende ter tafel van de Indische 
Regering worden gebragt, om tot een onderwerp der deliberalien 
gemaakt, en vervolgens, met zoodanige aanmerkingen en bedenkin
gen, als waartoe dezelve mogten aanleiding geven, bij een algemeen 
verslag, nopens den Staat van geheel Nederlandsch Indie, door den 
Gouverneur Generaal in Rade, den Koning te worden aangeboden.

■

;

IS''1 i
Art. 41.

Z. M. denDc benoemde Gouverneur Generaal legt in handen van 
Koning den eed af, of, zoo zulks niet heeft kunnen plaats vinden, 
doet hij, voor de aanvaarding zijner waardigheid, in Rade, den vol
genden eed:

» Ik zweer, dat ik,
*» vaarde, te bekomen, aan niemand, wie hij ook zij, eenige geschen- 
» ken of beloften gegeven of gedaan heb, noch geven of doen zal.

de hooge waardigheid, welke ik nu aan-om

van Gouverneur Ge- 
de zee

»Dat ik in de uitoefening der waardigheid 
»neraal over Nederlandsch Indie, en opperbevelhebber van 
» en landmagt aldaar,
» ran Oranje-JVassau, Groot-Hertog 
» gebouw en getrouw zal zijn.

Z. M. den Koning der Nederlanden, Prins 
Luxemburg, enz., enz

ï i aan
enz.van •j

!J
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)> Dat ik de Hooge Souvereine R,egten des Konings en de waardig- 
» heid van het Koningrijk zal bewaren en bevestigen; dat ik het wel- 
j) zijn, den bloei en de welvaart van Nederlandsch Indie zal voorslaan 
)> en behartigen, zonder aanzien van persoon; dat ik in de uitoefening 
«mijner ambts pligten, zoo min aan bedreigingen, als aan beloften, 
» door wien ook gedaan, zal gehoor geven. Dat ik het Reglement op 
» het beleid der Regering en de verdere algemeene of bijzondere In- 
» slructien en bevelen, mij door den Koning of van wege Z. BI. gegc- 
» ven, zal nakomen, en voorts alles doen, wat een goed en getrouw 
ï> Gouverneur Generaal en opperbevelhebber schuldig is en behoort 
» te doen:

!

f .

t 'r

•>.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig.

A

Art. 42.

iDe Raden van Indie leggen den volgenden eed af:

» Ik zweer, dat ik, om lot Raad van Nederlandsch Indie te wor- 
u den benoemd, aan niemand, wie hij zij , cenige geschenken of be- 
» loften gegeven of gedaan heb , noch geven of doen zal.

« Dat ik aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins 
j> van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 
» gebouw en getrouw zal zijn. Dat ik, zoo veel mijn aandeel aan de 
)> regering betreft, de ïloogc en Souvereine Regten des Konings en de 
» waardigheid van het Koningrijk zal helpen bewaren en bevestigen; dat 
)»ik het welzijn en de welvaart van Nederlandsch Indie zal voorstaan 
» en behartigen, zonder aanzien van persoon. Dat ik in de uitoefe- 
» ning mijner amblspligtcn, zoo min aan bedreigingen. als aan belof- 
» ten, door wien ook gedaan, zal gehoor geven; dat ik het Reglement 
» op het beleid der Regering en de verdere algemeene of bijzondere 
«bevelen, door den Koning of van wege Z. M. gegeven, met alle ge- 
»trouwheid zal nakomen.

» Dat ik den Gouverneur Generaal met ijver en trouw zal helpen 
» beramen en uitvoeren, al wat tot ’s Konings dienst nuttig kan wor- 
» den geacht, en zijne bevelen met alle gehoorzaamheid zal nakomen.

«Dat ik voorts alles doen zal, wat een goed en getrouw Raad van 
4> Nederlandsch Indie schuldig is en behoort te doen:

» Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig, .. .
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ï- Art. 43.

Bij aldien de betrekkin# van Luitenant Gouverneur Generaal, ackler- 
Yolgens de bestaande bepalingen, wordt aangehouden, zal een gelijke 
eed, door dien hoofd-ambtenaar, bij de aanvaarding zijner functien 
in handen van den Gouverneur Generaal in Rade, worden afgelegd.

-

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de Justitie.

Art. 44.
■

i!
: Er zal alom in Nederlandsch Indie worden regt gesproken in naara 

en van wege den Koning.
i.1

Art. 45.
\\

De burgerlijke en lijfstraffel ij ke regtspleging kan alleen worden uit
geoefend door daartoe bepaaldelijk daargestelde rcgtbanken.

Bij het bekendmaken en het uitspreken van alle reglerJijke dispost— 
tien en vonnissen moeten steeds de beweeggronden worden aangevoerd, 
en uit een gezet, waarop dezelve genomen zijn.

j 1

Art. 46.

IViemand mag wegens misdaden in regten betrokken worden, dan 
uit kracht der bestaande of nog verder intevoeren wetten en reglementen, 
en op de wijze, daarbij vastgesteld.

til %
Art. 47.

De Gouverneur Generaal vermag in geenerlei geval in Indié gereg- 
telijk aangesproken of eenige procedure, van wat aard ook, tegen hem 
worden ondernomen, ter zake van misdaad, in of buiten deszelfs of
ficie gepleegd, maar zullen alle zoodanige actiën, naar aanleiding van 
art. 177 en 178 der grondwet, voor den Hoogen Raad der Ycrcenig- 
de] Nederlanden moeten worden geïnstitueerd.

è

\
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Art. 48. • .gfHj j
De Gouverneur Generaal en de Raden van Indie kunnen, wegens 

burgerlijke zaken, voor geene andere regtbank dan voor bet Hoog Ge- 
regtshof worden betrokken.

I

Art. 49.
i

tl
De Raden van Indie zijn, zelfs na het eindigen van hunne bedie

ning, in Indie, wegens misdaad, alleen aansprakelijk voor het Hoog 
Geregtshof: zij vermogen nimmer in verzekering genomen te worden, 
anders dan door middel van militair arrest, en op bevel van den Gou
verneur Generaal.

?■': i• ! y. v 
ü&H' ré-; i m ' -' < 'ü■

:
•*’ *

Art. 50.

De Prokureur Generaal een dekreet van apprehensie, tegen eenen 
Raad van Indie, bij het Hoog Geregtshof verkregen hebbende, zal 
tot de aanhouding van den Raad bij den Gouverneur Generaal ver
zoek doen, en de Gouverneur Generaal is gehouden, daaraan dade
lijk te voldoen, den beschuldigden in militair arrest te doen nemen, 
en aan den Prokureur Generaal overtelevercn.

. 0.4

Art. 51.

Militairen, het zij tot den zee- of landdienst behoorende in Ncder- 
landsch Indie, worden wegens alle delicten door hen gepleegd te regt 
gesteld voor krijgsraden en een Hoog Militair Geregtshof, volgens de 
bestaande en provisioneel in zwang blijvende reglementen en verorde
ningen. Dit Geregtshof zal steeds bestaan uit een President en zes 
Leden.

isÉ?mArt. 52.
W,
r-De opperste regtbank voert den naam van Hoog Geregtshof van Ne- 

derlandsch Indie. Hetzelve zal bestaan uit één President en zes Leden 
en één Prokureur Generaal.

De President en de Prokureur Generaal worden op of buiten de 
de voordragt der Indische Regering, door den Koning benoemd j eerst- 
geincldc is tevens President van het Hoog Militair Geregtshof. Inge- 
VJd van vacature, en tot dat daarin door den Koning zal zijn voorzien, 
WOrdt de post van President van het Hoog Geregtshof provisioneel 
Stomen door het eerst op denzelven in rang volgend raadslid.

i
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Bij ontstentenis van een Prokurcur Generaal, zal, hangende de Be
noeming van dcszelfs opvolger, door de Regering een der Advokaten 
Fiskaal bij de Raden van Justitie te Batavia, Samarang en Soera- 
haija, met de waarneming van de funclien van Prokureur Generaal 
■worden belast, na daarop het Hoog Gereglshof te hebben gehoord.

Be Leden van liet Hoog Gereglshof en de Presidenten van de Ra
den van Justitie worden door den Gouverneur Generaal in Rade, onder 
de nadere goedkeuring des Konings, benoemd.

Art. 53.

Het Hoog Geregtshof houdt het toevoorzigt op eene goed$ en onver
togen hedeeling van regt in Nedcrlandsch Indie. Hetzelve oefent 
wijders in den eersten aanleg en bij hooger beroep, zoodanige regls- 
magt in burgerlijke en lijfstraffelijke zaken, als bij de manier van 
procederen en deszeifs instructie nader bepaald is.

Art 54.

Op Java wordt de burgerlijke en lijfstraffelijke regtsoefening, in. 
den eersten aanleg toebetrouwd aan drie regtbanken, welke den naam 
voeren van Raden van Justitie en gevestigd zijn te Batavia, Sama
rang en Soerabaija.

De juiste grenzen en bepalingen van derzelver regtsdwang blijven 
provisioneel als bij de bestaande reglementen is vastgesteld.

I
1
l' S
;

$
Art 55.j 1

Voor zoo verre het doelmatig mogt worden geacht, om op deze en 
gene der buiten etablissementen soortgelijke regtbanken te behouden, 
of daartestellen, worden dezelve bij afzonderlijke besluiten geregeld.

Art 56.

De rcglsplcging tusschen en over de inlandsche bevolking, wordt 
nog voorloopig uitgeoefend door Landraden en Hoven van ommegang, 
zamengesteld uit inlandsche regters, en voorgezeten door den Resident 
of den regter van ommegang, alles naar 
de reglementen,

t;

i luid der daaromtrent bestaan-

Ü
1 Art 57.

Geene doodvonnissen, door eenige Hoven of regtbanken geveld^IJ
i

f
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mogen ten uitvoer worden gebragt, dan nadat daartoe verlof zal zijn 
bekomen, op Java van den Gouverneur Generaal, en op de buiten be
zittingen van den ambtenaar aldaar met het hoogste gezag bekleed.

: '5 .

: i '• *
r*

Art. 58. •c

r J
\ ii-’l ? 

<'
r-: ■ ;

Het verlof tot het uitvoeren van het gevelde doodvonnis zal niet 
geweigerd worden, ten zij de Gouverneur Generaal, of wel op de 
buiten bezittingen de ambtenaar aldaar met het hoogste gezag be
kleed, daartoe door den aangeklaagden of veroordeelden verzocht, 
vermeenen mogt, opschorting der reglspleging te moeten bevelen. He 
Hoven en Jfegtbanken zijn gehouden aan het bevel tot opschorting te 
gehoorzamen, doch tevens bevoegd de bedenkingen, welke zij meenen 
dat daartegen bestaan, ter kennisse van den Gouverneur Generaal te 
brengen.

5: •• i i.y'r

■ m
MfÉ

i
f:

iss’Art. 59. m,
| 5^-Wanneer de Gouverneur Generaal meent, dat niettegenstaande die 

bedenkingen, de criminecle vervolging behoort te blijven opgeschort, 
moeten de Hoven en regtbanken daarin berusten.

He Gouverneur Generaal zendt dan alle de stukken naar het Hepar- 
tement van Marine en Koloniën, ten einde de zaak ter beslissing van 
Zijne Majesteit te brengen.

Art. 60.

Alle tusschenkomst van de Regering in zaken van Justitie} welke 
niet bij dit reglement is toegestaan, is verboden. ii

•ivh8
. :KBERBE IIOOFBSTUK.

.Aji
Van het binnenlandsch bestuur.

■

■ i 4
Art. 61. ■

Het algemeen toevoorzigt over het binnenlandscli bestuur van ge
heel Nederlandsch Indie, wordt opgedragen aan den Gouverneur Ge- 
ïieraal in Rade of buiten Rade, naar Juid der bepalingen in het 

hoofdstak voorkomende.

I : i

eer-

! ]\
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Art. 62.

De dagelijksche beheering der zaken op Java wordt waargenomen 
door residenten en zoodanige andere ambtenaren, als bij afzonderlijke 
verordeningen reeds is of naar gelang der omstandigheden en behoef
te voor elke plaats nader zal worden bepaald.

Art. 63.

De behcering der bezittingen buiten Java en JUadura gelegen, 
moet steeds op de eenvoudigste wijze zijn ingerigt, en alle omslagtige 
vorm van bestuur en van regtsbedeeling aldaar worden vdorgekomen. 
Die beheering wordt naar de aangelegenheid der bezittingen aan hoofd
ambtenaren van meerderen of minderen rang toebetrouwd, met toe
voeging van zoodanige europesche en inlandsche ambtenaren, als bij 
eene definitieve organisatie reeds is of nader zal worden bepaald.!

Art. 64.

Op de bezittingen buiten Java en JUadura gelegen zijn alle auto
riteiten, burgerlijke en militaire, ondergeschikt aan den ambtenaar 
met het hoogste burgerlijke gezag bekleed, en wordt 'de meer bijzon
dere verhouding tusschen dezelve bij afzonderlijke reglementen of in- 
structien bepaald.

if
:

H
*• Art. 65:•1H-

■iï, In de bezittingen buiten Java gelegen zijn de gezagvoerende ambte
naren bevoegd, om, overeenkomstig hunne inslructien, zoodanig te 
handelen, en zoodanige verordeningen te nemen en bevelen te geven, 
als voor de dagelijkschc beheering en den geregelden loop der zaken 
gevorderd wordt; zij zijn nogtans verpligt om alle hunne verrigtingen 
te brengen ter kennisse van dc Indische Regering. — Geene veror
deningen, welke niet onmiddelijk uit de gegeven instruclien voorl- 
vloeijen, zullen mogen worden daargesteld, dan na vooraf bekomene 
toestemming van den Gouverneur Generaal.

I! Art. 66.
it*

De civiele gevagvoerders in dé buiten Java en JUadura gelegen, 
bezittingen moeten van alle hunne verordeningen, bevelen en hande
lingen dagelijkschc aantcekeningcn houden, en het register daarvan

“Ir



iJUSTITIE - WEZEN. ENZ., VAX'DEN 30*Wo AUGUSTUS 1827. 449

itelken drie maanden aan den Gouverneur Generaal inzenden, zoodra 
zich de gelegenheid daartoe aanbiedt.

De residenten op Java en Madura zijn van deze verpligting ont
heven.

Gemelde gezagvoerders zijn daarenboven gehouden, om van elke be
langrijke zaak, die ten hunnent voorvalt, zoodra mogelijk, kennis te 
geven; — zij zullen zorgen dat bij de overzending der stukken steeds 
alle die toelichtende aanmerkingen gevoegd worden, welke strekken 
kunnen, om de zaken met juistheid te doen beoordeeien, en op grond 
cener volledige kennis eene beslissing te nemen.

Ilil
:

yni:
0

i

Art. 67.

De gezagvoerder in de buiten Java en Madura gelegen bezittingen 
moeten in de beste verstandhouding trachten te leven, met de omlig
gende europesche Regeringen en Indische vorsten en volkeren.

I .

i Bi*. «3
I t

Art. 68.

Zij moeten zich, met in achtneming van het bepaalde bij art. 25, 
zorgvuldiglijk wachten het vreemde grondgebied te schenden, of te 
gedoogen, dat hetzelve door hunne onderhoorigen geschonden worde, 

* gelijk zij zich mede wachten moeten van cenige daden tegen vreemde 
onderdanen te bevelen of te gedoogen, welke aanleiding tot twist of 
misverstand geven kunnen, al ware het ook dat zij mogten meenen, 
dot het grondgebied, door anderen bezeten, aan de Nederlandsche Re
gering toekwam, of dat vreemde onderdanen zich, ten aanzien van 
Nederlandsche onderdanen, kwalijk gedragen hadden. In zoodanige 
gevallen zijn zij verpligt van liet gebeurde onmiddelijk aan den Gou
verneur Generaal kennis te geven, terwijl zij inmiddels naar gelang 
der omstandigheden, de noodige vertoogen deswege hij do vreemde 
Regeringen, vorsten of volkeren kunnen inleveren. — Zij moeten echter 
inct alle wettige middelen, onder hun bereik, de aanvallen afweren, 
welke tegen bet grondgebied, waarvan bet bestuur bun is toebetrouwd, 
mogten gepleegd worden.

.mte!

:,1
m
t m
i

*
■ i

Art. 69. 1 I
• y-1 i

ionverhoopten vijandelijken inval, zoo wel als in tijden 
van oorlog, is de bevelvoerende officier verpligt, met gemeen overleg.

den burgerlijken gezagvoerder te bandelen, 
hoofd-ambtenaar te verstaan, nopens alles wat tot de middelen en de

Ingeval van !•

en zicli met dien! van

67

Ml■ I:
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wijze van de verdediging legen den vijand betrekking heeft. De uit
voering van de militaire bewegingen wordt echter geheel aan den be- 
velvoerenden officier overgelaten.

Art. 70.

Wanneer de bevelvoerende officier, na deswege volgens de militaire 
wetten en gebruiken te hebben geraadpleegd en gehandeld, meent dat 
tot cene capitulatie met den vijand, betrekkelijk de plaats, 
hij het bevel voert, moet worden overgegaan, zal hij de zaak brengen 
ter kennis van den burgerlijken gezagvoerder, en aan denzelven schrif
telijk de noodzakelijkheid, om tot eene capitulatie overteg^an, betoo- 
gen.

waarover

Deze hoofd-ambtenaar moet, in dit geval, de bedenkingen van de 
officieren van het garnizoen en van de aanzienlijkste burgerlijke amb
tenaren over het aangaan van het verdrag en de voorwaarden van 
hetzelve innemen en dan besluiten.

1
;;.

'
f Art. 71.‘I

De gezagvoerders van op zich zelve staande bezittingen zijn niet 
bevoegd het regt van gratie uitteoefenen, doch hebben de magt om 
vonnissen, in crimineele zaken gewezen, hetzij op verzoek yan den 9 
veroordeelden of wel uit eigen beweging, te schorsen * wanneer bij
zondere omstandigheden zulks naar hun inzien vercischen. Zij moeten 
deze schorsing zoodra mogelijk brengen ter kennisse van den Gouver
neur-Generaal, om aan de beslissing der Indische Regering te worden 
onderworpen.

i Art. 72.
:1/

De meer bijzondere regt en en pligten van de gedachte hoofd-ambte- 
naren, zoo wel als van de andere ambtenaren tot het binnenlandsch. 
bestuur behoorende, zijn of worden bij afzonderlijke verordeningen of 
inslructien bepaald.

!

Art. 73.

i De civiele gezagvoerders in de buitenbezittingen en de residenten op
i zes maanden,

den Gouverneur*Generaal doen toekomen een volledig verslag, 
gaande het beheer en den staat hunner gouvernementen en resi-

Java en Madura zullen, jaarlijks, binnen de eerste
aan
aan,
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dentien, ingerigt overeenkomstig de deswege bestaande en nog nader 
te geven voorschriften.

JUSTITIE • WEZEN, EKZ.

I
K-it: i .

I:!Art. 74.

Behalve den bijzondcren ambtseed, door de burgerlijke gezagvoer
ders in de buiten-bezittingen, en de residenten op Java en Madura, 
volgens de bestaande instructien, afteleggen, moeten zij zweren: 
ugehouw en getrouw te zullen zijn aan den Koning der Nederlanden, 
»en gehoorzaamheid te zullen beloonen aan den Gouverneur-Gene- 
nraal, als Zijner Majcsteits Vertegenwoordiger, en aan de Indische 
» Regering”.

W j!' •• 1 4

•ifis. !#
■M■'

' : i \- s,VIERDE HOOFDSTUK.

O oer de Financiën en derzelver beheering.

Art. 75.

De thans bestaande en nog verder daartestellen fmanciecle inrigtin- 
gen, zullen door de Indische Regering zorgvuldig worden onderhou
den. Dientengevolge zal er steeds worden gewaakt, dat de inkomsten 
van den Lande niet anders worden besteed dan tot dë oogmerken en 
volgens de bepalingen, aangewezen in de begrootingen van uitgaven, 
van tijd tot tijd door den Koning vasttestcllcn. m

Étm■

Art. 76. 1Geene algcincene landhelastingen mogen in Nedcrlandsch Indië 
worden geheven of ingetrokken, dan op uitdrukkelijken last van den 
Gouverneur Generaal in Rade, na voorafgaande autorisatie des Konings.

Plaatselijke of bijzondere belastingen, mogen, voor zoo veel noodig, 
door de Regering, onder de nadere goedkeuring des Konings, wor
den va8fgc8teld.

m:
>

4

Art. 77.
■;

De Gouverneur Goneraal vestigt dcszclfs bijzondere aandacht op dat 
onderwerp, en zorgt in de eerste plaats, dat er overal regelmatige 
taUstingen bestaan, overfcnkomende met de gesteldheid van

r*; :
het land %
*

%
■:\

-
i
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of van de bezitting, waar zij geheven worden, dat door het in
voeren van plaatselijke of bijzondere belastingen worden voorgekomen 
de ongeregelde en drukkende heffingen, , welke uit de toepassing 
gelijke bepalingen op alle de deelen 
Yoortvlocijen.

‘ REGLEMENT OP I1ET BELEID DER REGERING, VAN IIET

van
van Nederlandse!* Indie kunnen

Art. 78.

Dien overeenkomstig zal de Gouverneur Generaal, met betrekking 
tot de Gouvernemcnts landen op Java en Ma du ra , meer bepaalde
lijk het aldaar bestaande landelijke stelsel,'in alle dcszelfs bijzonder
heden, steeds gadeslaan, ten einde hetzelve door doelmatige wijzigingen 
al meer en meer tot dien graad van volmaaktheid te brengen, waar
voor dat stelsel vatbaar kan worden geacht. Edoch zal uit deze be
paling geene aanleiding kunnen worden genomen, om de heffing en 
invoering van dat landelijk stelsel tot de buiten Java gelegen bezittin
gen en andere dan de voormelde Gouvernemenls landen uittestrekken 
of waar dat stelsel in de buitenbezittingen reeds is ingevoerd, hetzelve 
in stand te houden, wanneer het verkeerde daarvan in de toepassing 
mogt gebleken zijn.

-
!

!
:

Art. 79.

Bij het invoeren van nieuwe en het regelen van reeds bestaande be
lastingen wordt, zoo veel mogelijk, het belang van den lande met het . 
gerief der ingezetenen in verband gebragt, en moet alzoo elke belas
ting, die den handel, de nijverheid en den landbouw drukt, als on
bestaanbaar worden aangemerkt

Art. 80.

Dien overeenkomstig zullen steeds alle belastingen , die den smaller* 
handel der Inlanders belemmeren, of minder gemakkelijk maken, zorg
vuldig worden vermeden,

Aan de bestaande of nog verder te maken bepalingen, omtrent dc 
bazaars of markten, hetzij de opbrengsten dcrzelve, ten behoeve van 
den lande , of van bijzondere personen geïnd worden , moet ten streng
ste de hand worden gehouden. .

Bij het herzien van 
palingen te deze, moet meer bijzonderlijk worden gezorgd, dat de bef- 
fmg der belastingen op de bazaars met meerder eenheid, en alzoo tot 
.minder bezwaar van de belastingschuldigen plaats vmde.

:

;

de bestaande of hij het maken van nieuwe bu-
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Art. 81.

fi4; ••Omtrent de belastingen op de bebouwde en onbebouwde eigendom: 
zullen steeds zoodanige bepalingen moeten beslaan, als met de '

-Bmen ,
voortzetting van den landbouw en de uitgifte van landen, in verband 

*met het belang van 5s lands schatkist, noodig worden bevonden. üï'. t ‘

m j!"!m 1Art. 82.

Êm
i' 'De meeste zorg wordt aangewend, dat in de beheering der domei

nen van den lande, met orde en regelmatigheid gehandeld, en de- 
zelve, zoo veel mogelijk, in verband gebragt worde met liet landelijk 
stelsel, in alle plaatsen, waar dat stelsel in werking is en zal worden 
gelaten.

ff>!' !.*

ï1
4

i!, *
- Art. 83.

¥<Op andere plaatsen wordt zorgvuldiglijk gewaakt, dat de bewerking 
en beheering van ’slands domeinen, met ’slands belang en met dat 
der ingezetenen worde overeengebragt.

&

.
Art. 84.

Bijzondere verordeningen regelen bij voortduring de wijze van beheer 
der houtbosschen, zouIpannen, vogelnest-klippen, kofiij-tuinen , specc- 
rij-perken en andere, het zij de bewerking gedaan worde in daghuur of 
in verrekening van andere belastingen , of in levering tegen eenen be
paalden prijs, of in verpachting, in verband met zoodanige algemeene 
bepalingen, als reeds deswege beslaan, en voorliet vervolg worden ge
handhaafd of nog nader zullen worden Yoorgeschreven. 1I

Art. 85. ' : ! P. '*1

Het algemeen besluur over de domeinen, goederen, inkomstenen 
«itgaven van Ncderlandsch Indie, is onder het oppergezag van den 
Gouverneur Generaal, opgedragen aan een Directeur Generaal van Fi
nanciën.

• i i

!

Art. 86.
:

\\. Onder het oppcrloezigt van den Directeur Generaal, zijn twee amb
tenaren, onder de benaming van Directeuren, belast met het beheer

'-1

i

li ïf' ’
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der onderscheiden belastingen, en de perceptiën van alle inkomsten, 
hoe ook genaamd, zoomede met liet beheer van ’s Lands Producten en 
Magazijnen, en in een voord, met het financieel e bestuur, voor zoo 

hetzelve niet onmiddelijk door den Directeur Generaal gevoerdver 
wordt.

Art. 87.

De Directeur Generaal, met de beide Directeuren, maken gezamen
lijk uit cénen Raad van Financiën, welke Raad voornamelijk is inge- 
j-igt tot het houden van een verband tussclien de onderscheidene hoofd- 
deelcn van het departement, en tot het behandelen van alle zaken, wel
ke niet op grond van bestaande wetten en bepalingen kunnen worden 

v afgedaan.

Art. 88.V\

De dagclijksche beheering van alle de bovengemelde zaken, wordt 
op de onderscheidene plaatsen, zoo op als builen Java gelegen, toe
betrouwd aan de civiele gezagvoerders, en vooris aan zoodanige amb
tenaren, als nader zullen worden aangesteld. Deze allen zijn gehou
den betrekkelijk het financieel bestuur de bevelen optevolgen van 
den Directeur Generaal in het algemeen, en van elk der Directeu
ren in het bijzonder, naar den aard der zaken en werkzaamheden , 
welke aan ieder Directeur zijn opgedragen. Overigens wordt de Ge
neral e Directie van Financiën ingcrigt cn beheerd naar dc bepalin
gen provisioneel vastgesteld, bij besluiten van den Kommissaris Ge
neraal d.d. 11 november 1826 no. 17 en 20 februari jl. no. 30.

ï

;e

Art. 89.
|.vi

Er zal zijn eenc Algemeene Rekenkamer, beslaande uit vijf Le
den, bijgestaan door eenen Secretaris. Zij noch dc Secretaris mogen 
uit geenerlei hoofde aan den lande rekenpligtig wezen, en aan cl- 
kandcren, nocli aan de Leden der Regering, ten tijde hunner aan
stelling, niet bestaan in of binneh den derden graad van bloedver
wantschap of zwagerschap. Het presidie wordt waargenomen 
een der Leden, daartoe elke zes maanden te benoemen, door den 
Gouverneur Generaal in Rade. De Algemeene Rekenkamer heeft het 
opperloezigt over de rigtige invordering, verantwoording cn liet ge
bruik van ’s lands penningen, goederen en eigendommen in .Indie. 
De Algemeene Rekenkamer zorgt, dat de vastgcstelde .begroolingex^ 
vap J# lands uitgaven niet worden overschreden.

I *
Ï1

I
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tü &
Dezelve zal rekening en verantwoording vorderen van alle lands 

comptabelen, en hunne rekeningen opnemen en likwidcren.
De Algemeene. Rekenkamer zal zieli overigens gedragen naar het 

voor haar provisioneel vastgestelde reglement, bij besluit van den’ 
Konunissaris Generaal in dato 20 julij II. no. 4.

De Leden van de Rekenkamer worden door den Koning op of 
buiten de voordragt van de Indische Regering benoemd.

■ :. * .

\fit
i

PI. ! 
-i!

Art. 90. t ' *
><■.

De inning en bewaring van ’s lands gelden wordt opgedragen aan 
algemeene of bijzondere ontvangers, met in achtneming dat die func- 
tien zoo min mogelijk met die der Residenten en andere gezagvoe
rende ambtenaren worden vereenigd. ■ : V& 

• 'üi-4\ m wm

V.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Algemeene Bepalingen. i

Art. 91.

Niemand, wie hij zij, mag 'zich in Nederlandsch Indie met der 
woon neder zetten, dan na daartoe het noodige verlof te hebben be
komen.

V!..Art. 92.

Geene pennissien tot vestiging of tijdelijk verblijf in Nederlandsch 
Indie zullen worden gegeven, anders dan door den Gouverneur Ge
neraal in Rade, ingevolge de reeds bestaande, of nader door den 
Koning te geven voorschriften.

i »
! ,I

v

Art. 93.
!

Bij de beraadslagingen over bet verzoek om verlof tot inwoning; 
°f tot tijdelijk verblijf in Nederlandsch Indie te erlangen, moet in 
het bijzonder ook gelet worden op de middelen, die de belangheb
bende bezit om het doel te bereiken, waartoe de aanvrage tot inwo
ning of tijdelijk verblijf door hem is ingediend.

r %•
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Art, 04.

Elk vreemdeling, die zich voor een tijd in Nedcrlandsch Indie 
ophoudt, is onderworpen aan alle de wetten en verordeningen.

Art. 95.

Elk dien het toegestaan is, zich met den woon in Nedcrlandsch 
Indie te vestigen, moet den eed van getrouwheid aan den Koning, 
en van gehoorzaamheid aan den Gouverneur Generaal afleggen. — 
Hij geniet als ingezeten de bescherming der wetten, voor zoo verre 
hij zich als een goed en rustig burger gedraagt.

Art. 96.

1 Chinezen, Mooren, Arabieren en andere vreemden niet tot de 
Europezen behoorende, welke zich in Nederlandsch Indie met den 
woon vestigen, worden, zoo veel mogelijk, onder hoofden van hunne 
natiën gesteld, alles naar luid der daaromtrent gemaakte of nog te 
maken bepalingen.

i!

Art. 97.

De volkomen vrijheid van Godsdienstige begrippen wordt aan elk 
ingezetenen in Nederlandsch Indie gewaarborgd. De oefening van alle 
Godsdiensten geniet de bescherming van liet Gouvernement.

Art. 98.
fi De leeraren van^de onderscheiden christelijke gemeenten in Neder

landsch Indie worden uit ’s lands kassen bezoldigd.:
i
ï
’

Art. 99.

De Regering zorgt, zoo veel mogelijk, dat er op de onderscheidene 
plaatsen in Nederlandsch Indie, scholen voor het lager onderwijs be
staan.— Voor zoo verre er geene bijzondere en voldoende schoolfond
sen zijn» worden de onderwijzers uit ’s lands kassen bezoldigd.

Art. 100.I
De Regering neemt ook de noodigc maatregelen lot instandhouding 

de scholen der inlanders en zorgt ingevolge de bestaande bepalin-

■
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:ïüliïbgen, voor de uitbreiding der tennis Yan de inlandsche talen onder de 

europesche ambtenaren, in afwachting van de meer krachtdadige mid
delen, welke er tot dat einde in het moederland zelve znllen geno
men worden.

£■1IS 5 \

\ im
!:> ■;

v.; ;

Art. 101.

De Regering zorgt voor al hetgeen ter verbetering yan den genees
kundigen dienst strekken kan, en neemt alle zoodanige maatregelen, 
waardoor de gezondheid der ingezetenen meer en meer kan bewaard 
en bevorder^ worden.

j:

f: 1Art. 102. :n
De Regering is verpligt om aan de nakoming van de bestaande en 

nog nader te maken bepalingen, omtrent het daarstellen en bijhouden 
der geboorte-, trouw- èn sterf-lijsten, ten strengsten de hand te houden, 
vooral zoo verre de europesche of van europezen afkomstige inwoners 
betreft. . . 4

*Art. 103.

Aan de ambtenaren moet steeds eene goede bezoldiging verzekerd 
worden, met in achtneming nogtans van het bepaalde bij art. 21 van 
dit Reglement, waarbij aan de Regering de bevoegdheid ontzegd is, 
om zonder autorisatie des Konings, de eenmaal yastgestelde, of nog 
nader vastteslcllen bezoldigingen te verhoogen.

m: iifHA:

Art. 104.

Achtcrvolgcns deswege vasttestcllen bepalingen zal aan de ambtena
ren, ter belooning van gewigtige of veeljarige diensten, een pensioen 
ten laste van de indische kas verzekerd worden. 'f

Art. 105.

De europesche ambtenaren zijn verpligt een bepaald gedeelte hun
ner inkomsten bijtedragen ter voorziening in een fonds, waaruit aan 
derzelver weduwen en weezen voor het vervolg een pensioen kan 
■worden verzekerd. Al wat tot het beheer van en de bijdragen tot dit 
fonds betrekking heeft, is en wordt verder bij afzonderlijke reglemen- 
*en en besluiten geregeld en vastgesteld.

Er zullen in gelijker voege maatregelen worden beraamd, om nit

• *
■ i

5
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dc gezamenlijke bijdragen tot een ander fonds, aan de ambtenaren zel- 
ven , boven de van Js lande wegc loeleleggcn jaarwedde, eene verhoo- 
ging van pensioen te verzekeren.

Art. 106.I

Aan ambtenaren, die zonder hun toedoen, buiten betrekking gera
ken, en nog geene aanspraak op pensioen maken kunnen, zal in afwach
ting daarvan, of van eene geschikte gelegenheid om hen weder in 
dienst te stellen, een wachtgeld worden toegelegd, geëvenredigd 
de bijzondere diensten, door de belanghebbenden bewezen, of aan het 
traclement, bevorens door hen genoten; dit alles voorloopig in over
eenstemming met de bepalingen vastgesteld bij besluit van den Kom- 
missaris Generaal in dato 9 December 1826 no. 5.

aan

\
Hl

Art. 107.

Aan degenen, welke zulks verlangen mogten, zullen ook gronden 
of landen, instede van wachtgeld en van pensioen, van ’s Gouverne- 
ments wegc kunnen worden afgestaan.•l; t

Art. 108.

De boedels, die aan weezen vervallen of onbeheerd zijn, worden on
der het oppertoezigt van de Raden van Justitie beheerd door wees- en 
boedelkamers, of door sequesters, overeenkomstig hetgeen deswege bij 
de instructie voor de Raden van Justitie is vast gesteld.

Art. 109.

Het staat aan alle ingezetenen van Nederlandsch Indie vrij, zich 
zoodanig middel van bestaan uit te kiezen, of zoodanigen handel te 
drijven, als zij goedvinden, voor zoo verre er ten aanzien van eenige

die bevoegdheid

•ï'

bijzondere punten geene redenen bestaan mogten om 
in het algemeen belang eenigzins te beperken.

tn Art. 110.

den landbouw zal eene hoofd - kommissie vanTer bevordering van 
landbouw bestaan, welke door de plaatselijke sub - kommissiën wordt

i.

i
voorge licht.

Deze hoofd- en sub-kominissicn gaan den staat van den landbouw

■;
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ilna, zij wijzen den weg aan tot nieuwe lakken van kuituur, en be
vlijtigen zich om door het houden van een onmiddelijk loezigt 
het wetenschappelijk gedeelte van het vak, den landbouwer en grond
eigenaar met hunne ware belangen bekend te maken en hem dezel
ve te doen Bevorderen. De werkzaamheden van gedachte hoofd- en 
sub - kommissiën zijn en blijven bij bijzondere instruclien geregeld.

Ü'.te
:I

over ;
'

MiM '!;i:i
*Art. 111. f .

IIAl wat ter bevordering van den landbouw en daardoor van den 
handel strekken kan, wordt de aandacht der Indische Regering bij
zonder aanbevolen. Zij is bevoegd en verpligt, in afwijking van het 
beginsel, waaruit het bestuur ten deze bevorens gehandeld heeft, 
alle middelen aantewenden, om de uitgifte van landen onder de eu- 
ropesche bevolking dezer gewesten, volgens de reeds bestaande be
palingen en de deswege nog nader te geven voorschriften, zoo veel 
mogelijk, aantemoedigen en uittebreidden, in afwachting van hetgeen 
het Zijne Majesteit den JConing behagen zal, omtrent de grondsla
gen van een meer algemeen stelsel van kolonisatie, voor het ver
volg, te bepalen.

1
■ • Ax

:

-s’l
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Art. 112.

Over het algemeen is het aan alle ingezetenen van Ncdcrlandsch 
Indic vrij en onverlet, om op de gronden, hun in eigendom toe
komende, of in huur, pacht, dan wel ten gebruike uitgegeven, zoo
danige voortbrengselen aanlekwccken, als zij verkiezen, en daarover 
naar goedvinden te beschikken, onverminderd de bevoegdheid en de 
verpligling der Regering, om zoodanige objecten van kuituur, als 
erkend mogteri worden voor liet algemeen schadelijk te zijn, geheel 
of voorwaardelijk te verbieden. De voortbrengselen echter, waarvan 
dc aankweeking en lcvering aan den lande, tegen bepaalde prijzen, 
eeue verpligling van de ingezetenen in sommige oorden is, zijn het 
eigendom van den lande.

Dc Regering vestigt eene bijzondere en gestadige oplettendheid op 
dit onderwerp, cn neemt de meest doelmatige maatregelen, ten ein
de het belang van 
de belangen der ingezetenen.

1 \m: m !|

■ lÊf
i

-4r

Mlden lande in overeenstemming te brengen met 4'it

Art. 113. WL

i , is ..

■

Re Inlandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming 
Regering.

van de !
**
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»
I=. \X-v



460 gfcGLEKEKT OP HÉT BELEID DER REGERIM?, VaR I|XT

Alle geld-afpersingen, knevelarijen en willekeurige beschikkingen 
over der Inlanders personen, goederen en arbeid, zijn ongeoorloofd. 
En zullen alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, die zich 
een dezer misdaden schuldig maken, strengelijk worden gestraft. De 
Residenten en andere civiele gezagvoerders zijn verpligt daartegen 
te waken en aan de Inlanders de gelegenheid te geven om 
lijk hunne klagten intebrengen.

aan

vrije-

Art. 114.

Gemelde ambtenaren zullen insgelijks belmoren toetezien en zorg 
te dragen, dat daar, waar landbezit aan Europeanen is of wordt af
gestaan, de Inlandsche bevolking steeds eene goede behandeling van 
de zijde der eigenaars of huurders van landen ondervinde, en dat 
die genen dezer laatsten, welke zich aan eenige kwade bejegening of 
mishandelingen van den Inlander schuldig maken, zonder eenige 
oogluiking naar de bestaande wetten worden vervolgd, en in handen 
des regters overgegeven.

De Residenten en andere civiele gezagvoerders zullen daartegen 
ook van bun gezag moeten gebruik maken, om te zorgen, dat van 
de zijde der Inlandsche bevolking in allen opzigte, aan de verpligting 
worde voldaan, waartoe dezelve krachtens de bestaande en nog nader 
te maken bepalingen jegens de landeigenaars of huurders gehouden is.

I
1
1.1

Art. 115.

Hoeren diensten, ten gerieve van bijzondere personen, liet zij al 
of niet mét eenig ambt bekleed, mogen noch gevorderd, noch ver
leend worden.

Onder de lieeren diensten wordt echter niet verstaan dc tot dus 
verre noodzakelijkc verpligting der Inlandsche bevolking, om tegen 
behoorlijke en op hoog gezag geregelde betaling, de personen en 
goederen van reizigers over land te vervoeren.

De lieeren diensten, welke aan den lande toekomen, slaan onder 
vaste bepalingen. De Inlandsche bevolking is verpligt om aan der- 
zelver hoofden die heeren diensten te verleenen, welke van haar, 
naar ’slands gebruik, en volgens de deswege bestaande reglementen , 
kunnen gevorderd worden. Het onderhoud Van 's heeren wegen en 
bruggen, zonder betaling, blijft naar de bestaande gewoonte, eene 
bijzondere ycrpligting van de bevolking.

UB■

i-
;s ■

'

iï Art. 110.

De bijzondere landeigenaren en landbouwers zullen omtrent dc dien*

■

i

i
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sten van de ingezetenen op hunne landen zich stiptelijk moeten houden 
aan de' reeds gemaakte of nader te maken bepalingen.

ffi!-'

Art. 117. $-

Het verhuren of in huur nemen van eenige dessa’s of dorpen, onder 
welke benaming ook, is en blijft vóór altoos afgeschaft.

Achtervolgen» het bepaalde bij art. 109 zal aan de ingezetenen dezer 
gewesten de gelegenheid gegeven worden, om tot voortzetting van eeni- 
gen bijzonderen tak van landbouw, of van eenige fabriek of trafiek, 
gronden te bekomen, of aangaande persoonlijke diensten overeenkomsten 
aantegaan, alles volgens die genen der bestaande bepalingen, welke in 
stand worden gehouden en van de nadere voorschriften en verordenin
gen, die in het vervolg te dezer zake zullen worden uitgevaardigd»

li .
■gsin

<
Art. 118. m:

Het geven of nemen van verpandelingen ter verzekering van eenige 
geldelijke schuld of aangegane verbindtenis, wordt voor den vervolge, 
ih geheel Nederlandsch Indie afgeschaft.

:

Art. 119.

De slaven handel en de invoer tot dat einde in Nederlandsch Indie, 
het zij van slaven, dan wel Yan vrije menschen, zijn en blijven ten 
strengsten verboden. In die gevallen, waarbij tegen deze bepalingen 
mogt worden gehandeld, zullen de overtreders, ingevolge de daarop 
staande wetsbepalingen, gestraft, en door de Regering dadelijk de 
incest geschikte maatregelen beraamd worden, ter verzorging en in 
vrijheidstelling der aangebragte menschen.

!p
: ik!

Art. 120.

In afwachting van de nader te arresteren bepalingen blijft alles wat 
tot de behandeling der thans aanwezige slaven, tot hun lot en dat 
hunner kinderen, en tot de slavernij in het algemeen betrekking heeft, 
provisioneel geregeld volgens de Publikatie der Indische Regering van 
den 248ten December 1825 (staatsblad no. 44).

De Regering draagt zorg, dat tegen de mishandelingen en kwade 
bejegeningen der slaven overal ten strengsten worde gewaakt.

! ;
k

; i

l Art. 121.
' I

Geen gezagvoerend of ander ambtenaar, hetzij Europees of Inlander, 1

u
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van welken rang ook, mag zicli eenige meerdere of andere inkomsten 
toe eigenen, dan liem bij de wetten en uitdrukkelijke bepalingen zijn 
toegekend. Zij zullen zich ook bepaaldelijk onthouden van het 
nemen van eenige belooningen, gaven, giften of van toezeggingen 
dezelve tot het geven of verkrijgen 
laten van het geen zij in hunne ambtsbetrekkingen verpligt zijn te la
ten of te doen. Ret aannemen of doen beloven, zoo wel als het geven 
van of het beloonen met geschenken, wordt bijzonderlijk verboden 
zoodanige ambtenaren, die tot elkander in onmiddelijke betrekking 
gebied en ondergeschiktheid staan. — Alle deze bepalingen zijn ook toe
passelijk op der ambtenaren vrouwen, kinderen en huisgenoot en; zul
lende de genen, welke in overtreding hiervan gehandeld hebben, bui
ten de hierna te melden straffen, nog beboet worden voor de drie dub
belde waarde van het genotene. Geen gezagvoerend of ander ambte
naar, dan die daarvan bij eene openbare acte worden 'uitgezonderd, 
zal eenigen handel mogen drijven of aandeel hebben in eenige com- 
mercieele speculatien, hoe ook genaamd, hetzij voor eigen rekening, het 
zij als zaakgelastigde van anderen.

Alle civiele ambtenaren zullen bij de aanvaarding hunner betrekkin
gen in banden van den Gouverneur Generaal in Rade, of van wien 
daartoe gemagtigd wordt, den eed van trouw en zuivering moeten af- 
leggen.

En zullen alle degenen, die bevonden worden, onder welk voorwend
sel ook, tegen de vorenstaande bepalingen te hebben gehandeld, niet 
alleen de facto van hunne ambtsbetrekkingen vervallen zijn, maar bo
vendien verklaard en in de openbare nieuwspapieren bekend gesteld 
worden als onbekwaam om immer weder den lande te dieuen, en wijders 
aan den gewonen regter overgegeven, om, naar de male van bet be
gane misdrijf, volgens alle gestrengheid der wetten, te worden ge
straft.

aan-
van

van eenig ambt, of tot het doen of

aan
van

j

Art. 122.

Gcene spillagien, mingewigten, overwigten of eenige andere zijde- 
lingsche winsten, zijn in het algemeen geoorloofd.

Er kunnen noglans eenige spillagien worden toegestaan aan 
danigen, die bewijzen kunnen, dat het verlies werkelijk buiten hunne 
schuld ontstaan is; en zullen ten deze provisioneel van toepassing wor
den gemaakt de bepalingen, voorkomende in liet, bij besluit van den 
Kommissaris Generaal van den 7dcu mei 1827 n°, 18, gearresteerd re
glement.

de zoo-
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Art. 123. ; ,

1De taart en handel op en van geheel Nederlandsch Indie, is vrij 
en open voor alle volken, met welke het Koningrijk der Nederlanden 
in vriendschap leeft.

De Moluksche eilanden blijven hiervan provisioneel uitgezonderd, zo 
lang het Nederlandsch Gouvernement raadzaam zal oordeelen, den al
leenhandel in specerijen aan zich te houden.

Ij
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Art. 124.

Met de schepen, die alzoo toegelaten worden, mogen alle soorten 
van % goederen en liandclwaren worden aangevoerd, voor zoo verre zij 
niet bij bijzondere wetten of verordeningen zijn verboden.

Omtrent den invoer en de verhandeling dier goederen moeten de 
schippers, eigenaren of geconsigneerden zich aan de beslaande of nog 
nader vasltcstcllen bepalingen onderwerpen.

De Indische Regering draagt zorg, dat door soortgelijke bepalingen, 
zoo min mogelijk, eenige belemmering aan den handel worde (oege- 
bragt.

A
5
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Art. 125.

De handel op het Rijk van Japan wordt, nog provisioneel, ten 
voordooie van den lande gedreven.

m
il
É

Art. 126.

De voortbrengselen, welke het eigendom van den lande zijn, wor
den gebruikt tot de algemeene huishoudelijke behoefte in Indie of op 
hoog gezag verkocht. De verkoop zal op zoodanige wijze plaats vinden, 
ais naar den aard der producten en omstandigheden, in het meeste 
belang van den lande, zal bevonden worden te belmoren.

'i

Art. 127.

De bepalingen
vernements specerijen toepasselijk, en zal ook de verkoop en de ver
voer

gelegenheid het doelmatigst zal worden geoordeeld.

het voorgaande artikel zijn insgelijks op de Gou-van

dat product kunnen worden geregeld, zoo als bij Yoorkomen-van
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Art. 128.

]3e Indischp Regering is verpligt de naauwkeurige uitvoering yan de 
vorenstaande bepalingen te verzekeren.

2°. enz.
En zal afschrift dezes worden verleend aan den Luitenant Gouver

neur Generaal in Rade, ter executie; zullende de inhoud in het staats^ 
' blad, alsmede in d,e Bataviasche courant, worden geïusereerd.

!
Böitexzorg, den SOsten Augustus d827.

:
Ld. Burggraaf DU BUS DE GISIGNIES.
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VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.
:

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië.

*
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saint! doet te -weten:

■

VJi ; 1?Nademaal bij Koninklijk besluit Tan den 16i9a Mei 1829, n°. 6, is 
vaslgesteld een Reglement op het beleid der Regering in Nederlandsch 
Indië, met last, om hetzelve in Indië af te kondigen, ter vervanging 
van alle vroegere reglementen van gelijken aard;

Zoo is het, dat wij hebben goedgevonden en verstaan: het gemel
de reglement, met intrekking van alle vroegere reglementen van gelij
ken aard, bij deze ter kennis te brengen van het algemeen; luidende 
hetzelve als volgt:

\ m 10
' 5 i. -

I * t*
II i |
I
i miReglement op het beleid der Regering in Nederlandsch 

Indië. : j|

i Ii m
i'EERSTE HOOFDSTUK.
I

Van den Gouverneur Generaal en de Indische Regering. mi
!Art. 1. u
:

Het hoogste gezag in Nederlandsch Indië wordt van wege en in 
naam des Konings, uitgeoefend door den Gouverneur Generaal. 
Een ieder, die zich aldaar bevindt, van wat rang of staat bij zij, moet 
den Gouverneur Generaal erkennen als des Konings vertegenwoordiger, 
en denzelven als zoodanig eerbiedigen en gehoorzamen.

5.'•
'

U:|
Art. 2.

Tot het beleid der Algemeenc Burgerlijke Regering, met alle de aan-
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kleven van dezelve, worden aan den Gouverneur Generaal toegevoegd 
vier lladen, die gezamenlijk met denzelven uitmaken de Jlooge Re
gering van Neder lan dsch Indië.

Art. 3.

Wanneer de waardigheid van Gouverneur Generaal, door deszeifs 
overlijden of anderzins open valt, en de benoeming van deszelfs opvol
ger door den Koning niet gedaan of niet bekend is, zal bet gezag, aan 
den Gouverneur Generaal toekomende, inmiddels worden uigeoefend 
door één der Raden van Indië.

Re benoeming zal gedaan worden door de Raden zelve, met bijvoe
ging van den President van het Hoog Geregtshof, den Directeur Gene
raal van Financiën en den boogsten in rang op hem volgenden amb
tenaar '7 geen der Raden mag zich zelven benoemen, en de Raden, zoo 
wel als de genoemde President en Directeur Generaal, zullen, in han
den van den oudsten Raad, afleggen den eed, dat zij tot de lijdelijke 
vervulling der waardigheid van Gouverneur Generaal dien der Raden 
zullen stemmen, welken zij in gemoede daartoe den gescbiktslen zullen 
oordeelen.

De leden van de alzoo zamengestelde vergadering brengen hunne 
stemmen bij besloten briefjes uit; de Secretaris verzamelt de briefjes 
in een besloten bus; de President van het Hoog Geregtshof opent de 
briefjes en leest dezelve met luide stemme op, en de Secretaris houdt 
daarvan aanteekening. Hij, op wien de meeste stemmen gevallen zijn/ 
of hij staking van stemmen, de oudste in rang, aanvaart dadelijk de 
waardigheid van Gouverneur Generaal, en geniet de helft van de jaar
wedde daartoe staande, tot dat een Gouverneur Generaal, door den 
Koning benoemd, in de waarneming zal zijn getreden, met stilstand, 
in dien (usschentijd, van zijne inkomsten als Raad van Indic.

:
:

I!

:
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A Art. 4.mll Raad van Jndie,

wordt door de Hooge Regering, uilerlijk binnen ééne maand daarna, 
eene met redenen omklcede voordragl aan liet Departement van Kolo
niën ingezonden. Bijaldien de belangen ’s Rijks dienst dringend mog- 
ten vorderen, dat de opengevallen plaats bij voorraad werd vervuld, 
is de Hooge Regering bevoegd, om den voorgedragenen intusseben als 
provisioneel Raad van Indic zitting te verlcenen in hare vergadering, 
onder genot van de daartoe'slaande jaarwedde, met bepaling evenwel/ 
dat daaruit geenerhande regt of aanspraak kan worden afgeleid, bijal
dien het den Koning behaagt, eenen anderen te'benoemen.

Tot het vervullen van eenen openvallenden post van

!,}{
m '

i
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i'! b
i;iiArt. 5. v;’s

De Raden van Nederlandsch Indie moeten in Nederland of in eene 
’sRijks volkplantingen of bezittingen geboren, of wel, geene in- 

boorlingen zijnde, door den Koning genaturaliseerd zijn. Zij moeten 
den vollen ouderdom van dertig jaren bereikt hebben, en zullen elkan- 
deren, ten tijde hunner aanstelling, niet mogen bestaan in of binnen 
den vierden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

•iran
iÜ
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Art. 6.

De Raden van Indie mogen geene andere vaste bedieningen beklee- 
den , zoo lang zij Leden van de Hooge Regering zijn.

iMi • ^Art. 7. i

De Gouverneur Generaal en de Raden van Indie mogen geen han
del drijven, noch voor eigen rekening, noch voor die van anderen; zij 
mogen geen aandeel of belang hebben in eenige scliepsrederij, be
steding, leverantie, verpachting van goederen, regten of middelen, of 
in eenige zaken, waarvoor met den Lande, om winst of voordeel, eenige 
handeling wordt aangegaan; zij mogen wijders geene ordonnantiën of 
schuldvorderingen, ten laste van den Lande, koopen of voor hunne 
rekening nemen, met uitzondering van publieke effecten, niet geves
tigd op de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen.

5 m. A
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Art. 8.

Aan de Hooge Indische Regering wordt toegevoegd, een Algemeene 
.Secretaris, en het noodig getal Adjunct-Secretarissen, die als zooda
nig ook den Gouverneur Generaal ten dienste staan.

De Algemeene Secretaris zal, ten tijde zijner benoeming, geen der 
Raden van Indie, noch den Gouverneur Generaal mogen beslaan in of 
binnen den vierden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

&

mh;; .-v i

Art. 9.
il

Re Gouverneur Generaal beeft de magl om 
Uoogc Regering tegen het gevoelen der meerderheid to beslissen.

in de vergaderingen der

1
Art. 10.

Alle verordeningen, bevelen en andere handelingen van de Hooge

____ s
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Indische Regering, zamengesteld zoo als in art. 2 bepaald is j moeten, 
bij derzelver uitvaardiging, -worden onderteekend door den Algemeenen 
Secretaris ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal in Rade. 
Alle publikaticn, akten en openbare stukkeh worden daarenboven door 
den Gouverneur Generaal geteekend, en derzelver aanhef zal, na jhct 
opschrift «van toege en in naam des Konings,» bestaan in de woor
den: «De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indi'è, allen, 
die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doet te weten.»

Art. 11.1
,

Be Gouverneur Generaal is gehouden, de bevelen Hem door den 
Koning of uit naam des Konings toegezonden, na te komen.:•

:• Im Art. 12.
i

De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd om 
al de deelen van het bestuur zoodanige verordeningen en bepalingen 
vast te stellen, als in overeenstemming met de gronden bij dit Regle
ment vastgesteld, en met de door of van wege den Koning gegeven 
voorschriften, aan het beleid der Algemeene Regering kunnen bevor
derlijk zijn.

ten aanzien van

;I

Art. 13.

De Gouverneur Generaal in Rade ontwerpt de begrooting van uit
gaven voor Nederlandsch Indic, mitsgaders de staten van inkomsten 
welke daaraan ten grondslag verstrekken.

De inrigting dier begrootingen en staten, liet tijdvak waarover 
dezelve moeien loopen en al wat verder daartoe betrekking heeft, wordt 
bij afzonderlijke besluiten des Konings geregeld, op de voorstellen 
den Gouverneur Generaal in Rade.

van

: Art. 14.i

1 De Gouverneur Generaal in Rade bepaalt de geschiktste maatregelen 
voor het verantwoorden van ’s Lands gelden en goederen, en verleent 
de vereisclite algemeene of bijzondere autorisatien tot zoodanige gelde
lijke beschikkingen, waartoe de vastgestelde begrootingen ruimte geven.

'1
S:•

Art. 15.■f

De Gouverneur Generaal in Rade zendt jaarlijks, aan bet Depar-5

j

i



!
e

*3?
NEDERLANDSCH INDIE, VAN DEN 19don JANDARIJ 1830.’ 471 *m >

■ ;temcnt van Koloniën, de noodige administrative en financieele staten, 
wegens den geldelijken toestand van Nederlandsch Indie, vergezeld van 
de noodige consideralien en ophelderingen.

i ..

t:
. . ■

1i ■* •• 
.4?mArt. 16.

l'V
i.HDe Gouverneur Generaal in Rade maakt de noodige hepalingen om

trent de inning der belastingen en beslist of dezelve geheven worden, 
regtstreeks van de belastbare personen, dan wel door middel van ver
pachtingen.

'->■

V-

i!T!i i
ui

Art. 17.
■m

De Gouverneur Generaal in Rade regelt al wat betrekking heeft tot 
den gclds-omloop. Geene veranderingen mogen in het eenmaal op Ko
ninklijk gezag ingevoerde muntstelsel gemaakt, noch ook uilgiften van 
papieren munt gedaan worden, anders dan met des Konings vooraf ver- 
kregene toestemming. '4

|| 

igi
I» ê

Art. 18.

De Gouverneur Generaal in Rade regelt de beschikking over de pro
ducten en goederen, welke aan den Lande geleverd worden, en be
paalt of dezelve in Indie verkocht, dan wel voor ’sRijks rekening naar 
Nederland gezonden worden, alles met in achtneming der bijzondere 
of algemeene bevelen, daaromtrent van wege den Koning gegeven.

Art. 19.

De Gouverneur Generaal in Rade bepaalt de voorwaarden voor den 
verkoop of afstand van Domeinen, na daartoe verkregen te hebben, de 
magtiging des Konings. m

Art. 20.

De Gouverneur Generaal in Rade regelt de hoegrootheid der in
komsten van de ambten en bedieningen, onder dien verstande, dat 
inkomsten eenmaal, het zij bij bijzondere koninklijke besluiten, het 
«j hij de begrootingen vastgesteld, niet door de Indische Regering kun- 
&eu worden vermeerderd, anders dan op des Konings vooraf verkregen 
Magtiging.

f

; V.

%

'■ 1
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Art. 21.
“

De Gouverneur Generaal in Rade, stelt de instructien der ambten 
en bedieningen vast, zorgende dat daarbij niet worde afgeweten, noch 
van de algemeene beginselen van bestuur in bet tegenwoordig re
glement vervat, noch van de bijzondere bevelen door of 
den Koning daaromtrent gegeven.

=

i van wege

j Art. 22.

; De Gouverneur Generaal in Rade benoemt en ontslaat alle ambtena
ren zoo Europesche als Inlandsche, voor zoo ver die bemoeijingen niet 
bij afzonderlijke bepalingen aan andere gezagvoerders of kollegien zijn 
opgedragen, alles met inachtneming der algemeene of bijzondere beve
len des Konings en behoudens hetgeen bij dit reglement omtrent de 
Raden van Indie is vasfgesteld.

I;
fel

>!

mi Art. 23.

i®i De Gouverneur Generaal in Rade, maakt de noodige bepalingen 
omtrent de onderlinge rangsverhouding der burgerlijke ambtenaren.1

Art. 24.

De Gouverneur Generaal in Rade oefent uit, het regt van gratie en 
van verligting van straf, wegens misdaden in Indie gepleegd, na al
vorens te hebben ingenomen de bedenkingen en het advies van het 
Hoog Geregtshof van Nederlandsch Indie.

! Art. 2o.I l

I • < De Gouverneur Generaal in Rade verleent brieven van venia aeta- 
tis en legitimatie en andere dergelijke gratiën en dispensatien 
niet afwijkende van de algemeene bepalingen in het tegenwoordig re
glement vervat, en voor zoo veel regtszaken betreft, na vooraf deswe
ge ingewonnen te hebben de consideralicn en het advies van hetlloog 
Geregtshof van Nedcrlandsch Indië.

i> mits.

Hl

f:n
I Art. 26.

De Gouverneur Generaal in Rade verleent vrijstelling van verschul
digde belastingen en pachtpenningen, na daaromtrent te hebben inge- 

de eonsideratien en het advies van de financieele directie.nomen
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Art. 27.

ifDe Gouverneur Generaal in Rade sluit of vernieuwt verbonden met 
de Indische vorsten en volkeren, in naam des Konings.

Art. 28.
m

De Gouverneur Generaal in Rade beslist in welke gevallen een oor
log tegen een der Indische vorsten of volken zal begonnen worden, 
en bepaalt den aard en de strekking der voorschriften daaromtrent aan 
de ondergeschikte ambtenaren le geven, alles behoudens de algemeene 
of bijzondere bevelen des Konings.

De Gouverneur Generaal in Rade heeft, op denzelfden voetj de 
bevoegdheid tot liet sluiten van vrede.

:

Ji

i
Art. 29.

! m
..
y. ij v

iiS

De Gouverneur Generaal zorgt voor de behoorlijke uitvoering der 
besluiten van de Hooge Indische Regering en regelt alle dagelijksche 
voorvallen en aangelegenheden, het algemeen bestuur betreffende, in 
overeenstemming met dit Reglement en met de algemeene of bijzonde
re bevelen van wege den Koning ontvangen.

;

Art. 30.

De Gouverneur Generaal heeft het oppertoezigt over alle Lands-diena- 
ren cn geeft hun zoodanige bevelen, als hij, ter uitvoering van de 
hun toebetrouwde werkzaamheden, cn ten nutte van den lande, ver
meent te behooren; in overeenstemming met de gemaakte of verder 
te maken wetten, bepalingen en inslructicn. al. jmArt. 31.

De Gouverneur Generaal in Rade verleent of weigert verzoeken tot 
inwoning of tijdelijk verblijf in Nederlandsch Indic, overeenkomstig 
de algemeene of bijzonderen bevelen des Konings.

■*'

i
ïr i !

Art. 32.

De Gouverneur Generaal heeft de magt, om personen, gevaarlijk 
‘voor de openbare rust of veiligheid, hij schriflelijken en eigenhan
dig ondcrtcekenden last, in verzekerde bewaring te doen

JM
rnemen.

60--
•!

(I,
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De Gouverneur Generaal geeft van den door hem gegeven last en 
de beweegredenen daartoe, in Rade, uiterlijk bij de eerstvolgende 
vergadering kennis, ten einde te overwegen, hoe verder te handelen.

De Gouverneur Generaal in Rade heeft de magt, om de zulke 
of ook andere ingezetenen, welker verblijf in Nederlandsch Indie 
gevaarlijk of schadelijk geoordeeld wordt, van daar te verwijderen, 
daarbij zoo veel mogelijk zorg dragende, dat aan dezelve een be
hoorlijken tijd tot het in orde stellen hunner zaken worde gelaten. 
Van het alzoo genomen besluit en de beweegredenen tot hetzelve, 
wordt aan het Departement voor de Marine en Kolonie dadelijk 
kennis gegeven.

Art. 33.

De Gouverneur Generaal verleent, daartoe termen vindende, aan 
de Burgerlijke en Militaire ambtenaren, verlof om zich, ter waarne
ming van bijzondere belangen of tot herstel van gezondheid, naar 
Europa of elders te begeven, met inachtneming, dat die verloven in 
het algemeen niet strekken tot bezwaar van de schatkist.

De Gouverneur Generaal in Rade vóórziet in de tijdelijke waarne
ming der op die wijze openvallende burgerlijke bedieningen.

ra
;
iï

i

Art. 34.

De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, met de Regering 
van Europesche bezittingen in Indie zoodanige bijzondere 
komsten, onder nadere goedkeuring des Konings, te maken, als ter 
bevordering van wederzijdsche eensgezindheid en wederkeerige be
langen strekken kunnen. Nimmer echter mogen onderhandelingen 
aangevangen of overeenkomsten aangegaan worden, welke eenigen af
stand van grondgebied ten doel hebben.

overeen*

i

y Art. 35.
•■IJ

_ ƒ
De Gouverneur Generaal oefent alleen het opperbevel over de 

land- en zeemagt, en doet de militaire benoemingen op den voet
door den Koning bepaald.

Alle zee- en land-officieren zich in Ncderlandsch Indie bevinden-
van dende, zijn gehouden, zonder eenige tegenspraak, de bevelen 

Gouverneur Generaal of zijnentwege gegeven, te eerbiedigen 
gehoorzamen, en door hunne onderhoorigen te doen eerbiedigen en 
gehoorzamen.

en te

ÏMIII
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■!?Art. 36.
, i m

;•!De Gouverneur Generaal in Rade is bevoegd, om ,- in gevallen van 
uitgebarsten oorlog tusscben het Rijk der Nederlanden en eenige an

dere Mogendheid, kommissiën of lettres de marqué, te verleenen aan 
schepen door bijzondere personen uitgerust.

m'
'

1'!Art. 37.

MDe Gouverneur Generaal regelt alles, wat strekken kan tot afbreuk 
van den openbaren vijand, en zoo tot verdediging der bijzondere 
gedeelten van Nederlandsch Indie als van der ingezetenen personen 
en goederen, tegen aanvallen van openbare of geheime vijanden.

Hij neemt daaromtrent den raad in van zoodanige zee- en Jand- 
oflicieren als hij verkiest, en geeft de noodige bevelen, onder zijne 
persoonlijke verantwoordelijkheid.

Art. 38.

De benoemde Gouverneur Generaal legt in handen van den Ko- 
ning den eed af, of, zoo zulks niet heeft kunnen plaats vinden,* 
doet hij, vóór de aanvaarding zijner waardigheid, in Rade, den vol
genden Eed:

«Ik Zweer, dat ik, om de hooge waardigheid van Gouver- 
Generaal over Nederlandsch Indie welke ik nu aan-« neur

«vaarde, te bekomen, aan niemand wie hij ook zij,( eenige 
«geschenken of belofte gegeven of gedaan heb, noch geven
«of doen zal. BS!

!« 

‘fe
«Dat ik, in dc uitoefening van die waardigheid en in die 

opperbevelhebber. van de Zee en Landmagt aldaar, aan 
«Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van, 0- 
«ranje-Nassau, Groot-Hcrfog van Luxemburg, enz., enz., enz., 
«gebouw en getrouw zal zijn.”

«Dat ik de hooge Souvereine regten des Konings en de 
«waardigheid van het Koningrijk zal bewaren en bevestigen; 
« dat ik het welzijn, den bloei en de welvaart van Nederlandsch 
«Indië zal voorstaan en behartigen, zonder aanzien van per- 
«soon, dat ik in de, uitoefening mijner ambtspligten, zoo 
«min aan bedreigingen, als aan beloften, door wien ook ge- 
« daan, zal gehoor geven.

s« van

; <
i

. r

:

%-*

£
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«Dat ik liet Reglement op het beleid der Regering en <lc 
«verdere algemeene en bijzondere instmctien en bevelen, mij 
«door of van wege den Koning gegeven, zal naarkomen, en 
«vooris alles doen, wat een goed en getrouw Gouverneur 
«Generaal en opperbevelhebber schuldig is en behoort te 
« doen.

«Zoo waarlijk helpe mij God Almagtigl

Art. 39.

De Raden van Indië leggen den volgenden eed af.

«lk zweer, dat ik, om Raad van Nederlandsch Indië le ' 
«worden benoemd, aan niemand, wie hij zij, eenige gescheii- 
«ken of beloften gegeven of gedaan heb, noch geven of doen 
« zal.»

1 .
■:4.

• !•.

m «Dat ik aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlan- 
«den, Prins van Oranje-Nassau, Groot-IIerlog van Luxem- 
«burg, enz., enz., enz., gebouw en getrouw zal zijn; dat 
«ik, zoo veel mijn aandeel aan de Regering betreft, de hooge 
«en Souvercine rcglen des Konings en de waardigheid van het 
«Koningrijk zal helpen bewaren en bevestigen, dat ik het 
»welzijn en de welvaart van Nederlandsch Indië zal voor- 
«staan en behartigen, zonder aanzien van persoon.
«in de uitoefening mijner ambtspliglen, zoo min aan bedrei- 
«gingen, als aan beloften, door wien ook gedaan, zal ge- 
«hoor geven, dat ik het reglement op het beleid der Rc- 
«gering en verdere algemeene of bijzondere bevelen door of 
«van wege den Koning gegeven, met alle getrouwheid zal 
« naarkomen.»

Dat ik

_ :
«Dat ik den Gouverneur Generaal met ijver cn trouw zal 

«helpen beramen en uitvoeren, al wat tot ’s Konings dienst 
«nuttig kan worden geacht en zijne bevelen met alle ge- 
« hoorzaamlieid zal naarkomen.»

lilII;

-i
wat een goed en getrouw 

«Raad van Nederlandsch Indië schuldig is en behoort te doen.»
«Dat ik voorts alles doen zal

—
«Zoo waarlijk helpe mij God Almaglig, >>
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TWEEDE HOOFDSTUK. :
SP!

Van de Justitie. ■r ■: I
I

Art. 40. fI'
Er zal, alom in Nederlandsch Indië, worden regt gesproken in naam 

en van wege den Koning.
II!
ÏH« s ; #
in i f J
: ■: te

r i

Art. 41.

Alle regterlijke vonnissen en gewijsden, moeten de gronden behel
zen , waarop dezelve rusten.

Art. 42.

De burgerlijke en lijfstraflelijke regfspleging kan alleenlijk worden 
«itgeoefend door regtbanken, daargesteld, ingevolge de algemeene be
palingen en reglementen, op des Konings last in werking gebragt.

' \ 0.
»

Art. 43.

De opperste regtbank in Nederlandsch Indië, voert den naam van 
Hoog Geregtshof van Nederlandsch Indië.

Art. 44.

..Het Hoog Geregtshof houdt het toevoorzigt op eene goede of on
vertogen bedoeling van regt in Nederlandsch Indië. Hetzelve oefent 
wijders, in den eersten aanleg en bij hooger beroep, zoodanige regts- 
magt in burgerlijke en lijfstraflelijke zaken, als bepaald zal worden bij 
de inslructicn en reglementen door den Koning vast te stellen.

i Wp
'teii:

mArt. 45.
•f

fvoor zoo ver burgerlijke zaken betreft, een 
den Iloogen Raad der Nederlanden kan plaats heb- 

van vonnissen in de Koloniën gewezen, zullen bij de regterlijke

De gevallen, waarin, 
hooger beroep 
Ifcn,
bepalingen in het Moederland worden aangewezen.

aan

:
' ■ l

Art. 40.

He burgerlijke en lijfstraflelijke regtsoefening wordt, naar mate van 11'i

>
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de daarin betrokken personen, in den eersten aanleg toebetrouwd aan 
Europescbe of Inlandsche regtbanken; de zamenstelïing en de bevoegd
heid dezer, alsmede van lagere regtbanken, waar dezelve noodig zul
len worden geoordeeld, wordt aangewezen bij afzonderlijke instructien 
en reglementen, door den Koning vasttestcllen. '

=
Art. 47.

Alle misdaden in Indië gepleegd, door militairen tot de 
landmagt aldaar behoorende, zullen beoordeeld worden door militaire 
regtbanken, welker inrigting door den Koning, bij bijzondere regle
menten en verordeningen, wordt geregeld.

zee- en

Art. 48.

Niemand mag wegens misdaden in regten betrokken worden, dan uit 
kracht der wetten, en op de wijze daarbij vastgesteld.;

Art. 49.

. Alle tusscbenkomst van de Regering in zaken 
niet bij dit reglement is loegestaan, is verboden.

justitie, welkevan

Art. 50.

De Gouverneur Generaal kan in geen geval in Indië geregtelijk aan
gesproken, of eenige procedure, van wat aard ook, aldaar tegen hem 
ondernomen worden, ter zake van misdaad, in of buiten deszelfs ambt 
gepleegd.I]

■

Art. 51.: I
ï'

De Raden van Indië zijn zelfs na bet eindigen van hunne bedie
ning, in Indië, wegens misdaad, alleen aansprakelijk voor het Hooge 
Gcregtshof; zij mogen nimmer in verzekering genomen worden, anders 
dan door middel van militair arrest, en op bevel van den Gouverneur 
Generaal.

'
Art. 52.

De Procureur Generaal, een decreet van apprehensie tegen een Raad 
van Indië, bij het Hoog Geregtshof verkregen hebbende, zal lot de

-

t

l #
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aanhouding van dien Raad bij den Gouverneur Generaal verzoek doen, 
en de Gouverneur Generaal is vcrpligt, daaraan dadelijk te voldoen, en 
den beschuldigde in militair arrest te doen nemen, en aan den Procu
reur Generaal over te leveren.

V

i
i

Art. 53. *! i;De Gouverneur Generaal en de Raden van Indië kunnen, wegens 
burgerlijke zaken, voor de gewone regtbanken worden betrokken.

Ü!i r
(HuArt. 54. afi’.-jGeene doodvonnissen, door eenige hoven of regtbanken geveld, mo

gen ten uitvoer worden gebragt, dan nadat daartoe zal zijn verlof be
komen van den Gouverneur Generaal.

In de buiten bezittingen zal de hoofd ambtenaar daartoe echter verlof 
kunnen verleenen, indien er bijzondere en dringende omstandigheden 
bestaan, welke de uitvoering gebiedend mogten vorderen.

i

Art. 55.

liet verlof tot het uitvoeren van het gevelde doodvonnis, zal niet ge
weigerd worden, ten zij de Gouverneur Generaal, daartoe door den 
aangeklaagde of veroordeelde verzocht, vermeenen mogt, opschorsing 
der regtspleging te moeten bevelen.

i®
lil

Art. 56.

De liovcn en regtbanken zijn bevoegd, de bedenkingen welke zij 
tegen de bevolene opschorsing hebben, ter kennis van den Gouverneur 
Generaal te brengen, wanneer hij echter meent dat, niettegenstaande 
die bedenkingen, de criminele vervolging behoort te blijven geschorst, 
moeten de hoven en regtbanken daarin berusten. De Gouverneur Ge
neraal zendt dan alle de stukken naar het Departement van Koloniën, 
ten einde de zaak ter beslissing van den Koning te brengen.

m
•ji

*<•:

Art. 57.

De wetten en instructien op het beleid der justitie in Nederïandsch 
Wie, eenmaal door den Koning gemaakt en vastgesteld zijnde, kun- 
nen niet anders, dan ten gevolge van eene vooraf verkregen konink
je magtiging veranderd of gewijzigd worden.

v.

I 'l j 4

%
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Art. 58.

De algemeene burgerlijke en lijfstraffclijke wetten in Ncdcrlandsch 
Indie zijn onderworpen aan de koninklijke goedkeuring.

Die welke thans aldaar bestaan, worden bij deze, bij voorraad en 
inmiddels bekrachtigd, voor zoo ver daarin niets strijdig voorkomt met 
het tegenwoordig reglement.

DERDE HOOFDSTUK.

Van het Binncnlandsch Bestuur.\

Art. 59.q

Het algemeen toevoorzigt van het binncnlandsch bestuur van geheel 
Nederlandsch Indië wordt opgedragen aan den Gouverneur Generaal 
in of buiten Rade, naar luid der bepalingen in het eerste hoofdstuk 
voorkomende.

U

Art. GO.

Het binncnlandsch bestuur in de onderscheidene afdcelingcn 
het eiland Java en Madura, wordt waargenomen door Residenten, en 
zoodanige verdere ambtenaren, als de plaatselijke omstandigheden zul
len vorderen.

van

:■!

Art. 01.

Op de bezittingen buiten Java en Madura gelegen, wordt, naar 
jrnate van dcrzelver aangelegenheid, liet bestuur uitgeoefend door Gou
verneurs of Residenten, met toevoeging van het noodig getal mindere 
ambtenaren.

i'

Art. 62.

Madura gelegen, zijn alleautori-Op de bezittingen builen Java en 
leiten, burgerlijke en militaire, ondergeschikt aan den ambtenaar met 
het hoogste burgerlijk gezag bekleed.

De meer bijzondere verhouding lusschcn dezelve wordt, voorzoo veel 
noodig, bij afzonderlijke instructien bepaald.

i
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Art. 63.

!
De ambtenaren die op die bezittingen, buiten Java en Madura 

gelegen, liet gezag voeren, zijn bevoegd, om zoodanige maatregelen te 
nemen, als vereischt worden, voor den geregelden loop der zaken, in 
overeenstemming met hunne bijzondere lastbrieven, en met de algc- 
meene beginselen in het tegenwoordig reglement vervat.

Zij mogen, zonder de uitdrukkelijke magtiging van den Gouverneur 
Generaal niet afwijken van hunne instractien, noch nieuwe verordenin
gen, waartoe zij geen bepaalden last hebben, invoeren, ten zij buiten
gewone en onvoorziene omstandigheden zulks ten algemeenen nutte 
mogten vorderen.

!

-
ff' <:
Di; r i.

■

ff HWk
ÏN fe

Art. 64. !i-.
i

De gezagvoerders in de onderscheidene bezittingen, moeten in de 
beste verstandhouding trachten te leven met de omliggende Europesche 
Regeringen en Indische Vorsten en volkeren.

1 '■?>; 
? m-

Art. 65.

Zij moeten zich zorgvuldiglijk wachten, het vreemde grondgebied te 
schenden, of te gedoogen, dat hetzelve door hunne onderhoorigen ge
schonden worde, gelijk zij zich mede wachten moeten, van eenige da
den tegen vreemde onderdanen te bevelen, of te gedoogen, welke aan
leiding tot twist of misverstand geven kunnen; al ware het ook, dat 
zij mogten meenen, dat het grondgebied door andere bezeten, aan de 
ATedcrlandsche Regering toekwam, of dat vreemde onderdanen zichten 
aanzien van Nederlandsche onderdanen kwalijk gedragen hadden. Zij 
moeten de gevallen van dien aard, welke hier voorkomen, brengen ter 
kennis van den Gouverneur Generaal; terwijl zij inmiddels deswege de 
noodige vertogen bij de vreemde regeringen, vorsten of volkeren kun
nen inleveren. Zij moeten echter, met alle wettige middelen onder hun 
bereik, de aanvallen afweeren, welke tegen het grondgebied, waarvan 
het bestuur hun is toebetrouwd, mogten gepleegd worden.

1 ipm
5». mmlil

-■*; I

Art. 66.

In geval van onverhoopten vijandelijken aanval, zoowel als in tijden 
van oorlog, moeten zij het bestuur van alles, wat tot verdediging tegen 
den vijand noodig is, overlaten aan den bevel voerenden officier, voor 
zoo verre zij zelve niet door den Gouverneur Generaal met dat bevel, 
°f eenigen anderen last daaromtrent, mogten voorzien zijn.

j' *!
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Art. 67.

Wanneer de bevelvoerende Officier, na alle middelen tot verdediging 
te hebben uitgeput, meent, dat naar luid van zijnen bijzonderen last
brief, of de algemeene militaire bepalingen, tot eene kapilulatie met 
den vijand, betrekkelijk de plaats' waarover liij het bevel voert, moet 
worden overgegaan, zal hij deze zijne meening in geschrifte brengen 
ter kennis van den burgerlijken gezaghebber, onder overlegging van het 
schriftelijk gevoelen, van diegenen zijner onderhoorige officieren, welke 
hij ingevolge de militaire wetten en gebruiken, raadplegen moet. De 
burgerlijke gezaghebber neemt alsdan, over het aangaan van het ver
drag en over de voorwaarden Yan hetzelve, de bedenkingen in, van de 
aanzienlijkstc ambtenaren; vraagt des noods de nadere consideratien van 
de militaire overheden, en besluit dan, zoo als hij vermeent, ten mees
ten nutte v«n het algemeen en bijzonder belang, en in overeenstem
ming met zijnen lastbrief te moeten doen.3

V Art. 68.

De gezagvoerders van op zichzelve staande bezittingen zijn niet be* 
voegd, om het regt Yan gratie uit te oefenen, doch hebben de magt, 
om vonnissen, in criminele zaken gewezen, het zij op verzoek van den 
veroordeelde ofwel uit eigen beweging, te schorsen, wanneer bijzondere 
omstandigheden zulks, naar hun inzien, vorderen. Zij moeten deze 
schorsing zoodra mogelijk brengen ter kennis van den Gouverneur Ge
neraal, om aan de beslissing van den Gouverneur Generaal in Rade 
te worden onderworpen.

Artw69.

De meer bijzondere regten en pligten van de Gouverneurs en Resi
denten, zoo wel als van de andere ambtenaren tot het binnenlandsch 
bestuur behoorende, worden bij afzonderlijke verordeningen of instruc- 
tien bepaald.

$
‘■i?

1
Art. 70.

Behalve den bijzonderen ambtseed door de burgerlijke gezagvoerders 
in de buiten bezittingen, en de residenten op Java en Madura, 
gens de bestaande instructien afteleggen, moeten zij zweeren.

« Gebouw en getrouw te zullen zijn 
«derlanden en gehoorzaamheid te zullen heloonen aan den Gou- 

Generaal, als des Konings vertegenwoordiger.

den Koning der Ne-aan

« verneur

J
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VIERDE HOOFDSTUK. f
i!‘-

öücr de Financiën en dcrzelver beheering. '
:

Art. 71.
!!!'

De algemeene fmanciccle inrigtingen van Nederlandsch Indië, een
maal door den Koning bckrachligd zijnde, kunnen niet anders, dan 
ten gevolge van koninklijke bevelen of autorisatien worden 
derd.

veran-
i

mArt. 72.

Geene belastingen mogen voortaan in Nederlandsch Indië geheven 
worden, dan op eene publikatic van den Gouverneur Generaal in 
Rade, na daartoe voor af, onder gewone omstandigheden verkregen 
te hebben, de toestemming des Konings. Belastingen, welker wer
king schadelijk of nadeelig wordt bevonden, kunnen, wanneer eene 
voorziening dringend gevorderd wordt, onder nadere goedkeuring des 
Konings, door den Gouverneur Generaal in Rade worden ingetrok
ken of gewijzigd.

1

; IX yl; m 
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Art. 73.

De Indische Regering zorgty dat alle belastingen worden gebragt 
onder vaste en duidelijke bepalingen, de strekking hebbende, om 
dezelve overal in verhouding te doen slaan, tot de plaatselijke om
standigheden, en dezelve, zoo min mogelijk, drukkend te maken 
voor Landbouw en Nijverheid, en vooral voor den smallen handel 
der inlanders. I»

• iArt. 74.
i

Wi: !De gronden op het eiland Java, welke nog de eigendom van 
den lande zijn, zullen voor zoo ver dezelve door de Javanen be
bouwd worden, bij voortduring dessa’s gewijze aan de inlandsche 
bevolking worden verhuurd, door middel van overeenkomsten iïiet 
de Hoofden en Oudsten, cn onder zoodanige bepalingen, als telkens 
in de huurcedels of piagems zuilen worden uilgcdrukt.

■

f

I
' Art. 75. . *

i
ij jdcrzelver duur;De vorm en de inhoud der piagems, de tijd van

.
%
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de hoegrootheid der te. betalen landrente, de wijze, waarop dezelve 
zal kunnen gekweten worden, in geld, producten of andcrzins, en 
al wat verder strekken kan, om de verhuringen der gronden te doen 
bevorderlijk zijn aan de meest mogelijke uitbreiding van landbouw 
en nijverheid, dit alles is het onderwerp van bijzondere bepalingen 
door den Gouverneur Generaal in Rade te beramen en vast te stel
len.

Art. 76.

De twee voorgaande artikelen zijn niet toepasselijk op de streken, 
begrepen onder de benaming van Preanger Regentschappen, alwaar 
de thans bestaande inriglingen ongeschonden zullen worden bewaard, 
zoo lang daaromtrent niet anders door den Koning zal zijn bevolen. 
Mitsdien zal aldaar de aan den lande verschuldigde grondhuur bij 
voortduring worden voldaan door middel eener verpligte teelt en 
levering van kollij , en niet anders.

\ !n

Art. 77.

Op alle plaatsen, waar het aanleggen van markten of passers aan 
handel en landbouw bevorderlijk kan zijn, worden zoodanige inrig- 
tingen door de Regering daargesteld.

Op deze markten mitsgaders op die, welke de wettige eigendom, 
van bijzondere personen zijn, mogen geene andere heffingen geschie
den, dan die, welke door den Gouverneur Generaal iit Rade bij 
algemeenc of bijzondere verordeningen vastgesteld en aan den volke 
bekend gemaakt zijn.

, !«'

'

1
■J Art. 78.

:
ii De bijzondere eigendommen, zoo gebouwde als ongebouwde, zijn» 

in het algemeen, onderhevig aan het middel der verponding, 
bepalingen deswege, worden steeds zoo veel mogelijk in overeen
stemming gebragt met de meeste voortzetting van den landbouw, 
in verband tot de belangen der schatkist.

!*!

j
De *

I
Art. 79.■

De bosschen van jattikout (niet bij verkoop of anderzins
het gelieelc eiland Java

aan

bijzondere personen afgestaan) zijn over 
en Ma dara, het eigendom van den Lande.=1

i:

■i 11 na i*
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Niemand mag in dezelve ecnïg liout vellen, dan uit krachle van 
bijzondere of algemeene vergunningen en op de wijze daarbij yast- 
gestcld. ï

Art. 80.

De Regering is bevoegd, om het werk in die bosschen, welke 
voor rekening van het Rijk worden bearbeid, op te dragen aan dc 
daartoe best gelegen dessa’s, hetzij in dagloon, hetzij door middel 
van geheele of gedeeltelijke kwijtschelding der landrente.

Bepalingen van dezen aard kunnen ook gemaakt worden ter bevor
dering van andere werkzaamheden, ten dienste van het Rijk en van bij
zondere lakken van kuituur, welker uitbreiding belangrijk is, voor het 
algemeen.

>•-

■

rlM. m 
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Art. 81.

Ml
§

De uitsluitende aanmaak van het Zout wordt door dc Indische Re
gering gehandhaafd zoo lange daaromtrent niet anders door den Ko- 
ning is beschikt.

Art. 82.

De Regering zorgt voor de instandhouding der verpligte teelt van 
Specerijen voor ’s Lands rekening, in de zoodanige van de Moluksche 
eilanden, als voor die teelt zijn aangewezen, en houdt de hand aan 
de bepalingen, die in verband daarmede omtrent de vaart en den han
del zijn gemaakt. In die bepalingen vermag, zonder de uitdrukke
lijke autorisatie des Konings, geene verandering worden gemaakt.

Art. 83.%

.
De uitsluitende handel in Opium, wordt door dc Regering, als 

een der bronnen van liet openbaar inkomen, gehandhaafd, tot zoo 
lange daaromtrent anders door den Koning zal zijn bevolen. — Geen 
opium mag in cenc der Asiatische bezittingen van den Staat geteeld 
of vervaardigd worden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming 
van den Gouverneur Generaal in Rade, en onder zoodanige bepalingen 
als telkens zullen worden noodig geacht.

<j

l
i !
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Art. 84.

Het algemeen bestuur over de domeinen, goederen, inkomsten en
%
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uitgaven van Nederlandsch Indie, is onder het oppergezag van den 
Gouverneur Generaal, opgedragen aan een Directeur Generaal van Fi
nanciën, aan wien zoodanige ambtenaren worden toegevoegd, als de 
belangen van den dienst zullen vorderen.

Art. 85.

De meer bepaalde werkzaamheden van den Directeur Generaal, en 
van de Hoofd Ambtenaren, hem ter liulpe toegevoegd, mitsgaders de 
wijze, waarop, en de gevallen waarin bij met deze, in eenen Raad van 
financiën, vereenigd, over ’s lands belangen raadpleegt, worden be
paald bij afzonderlijke inslructien, die aan de Koninklijke bekrachti
ging onderworpen zijn.

5
!

•ii

Art. 86.
‘ïi

De dagelijksche bebeering van al de bovengenoemde zaken, wordt op 
de onderscheidene plaatsen, zoo in als buiten Java en Madura, toe
betrouwd, eerstelijk aan de Gouverneurs of Residenten, en voorts aan 
zoodanige afzonderlijke ambtenaren, als voor eenigen bijzonderen lak 
van bestuur, mogten noodig geoordeeld worden. — Deze allen zijn ge
houden, de aanschrijvingen ben door den Directeur Generaal of van 
wege denzelven gegeven, naar te komen.

!
Art. 87.

: ■{

De verantwoordingen van aJJe rekenpligtigen zijn onderhevig aan 
eene herziening van wege de Regering, door zoodanig kollegic of hoo- 
gen ambtenaar, als door den Koning op voordragt van den Gouverneur 
Generaal in Rade zal worden bepaald.

De rekenpligtigen zijn gehouden, zich te onderwerpen aan 
goedingen en beboclingen, welke bun door of van 
worden opgelegd in zoodanigen vorm en na 
derzoek als bij de daartoe belrekkclijke reglementen wordt bepaald.

Die reglementen zijn onderhevig aan de koninklijke bekrachtiging.

fl

alle ver-:
wege de Regering 

zoodanig voorafgaand:J on-

i Art. 88.

de koninklijke bekrachtiging on- 
waarop tegen bet overschrijden der gc-

Bijzondere bepalingen, almede aan 
derhevig, regelen de wijze 
maakte begrootingen wordt gewaakt. _
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'
Art 89.

De strekking van alle fmanciccle bepalingen moet zijn, om de baten 
van Nederlandsch Indie toereikende te doen zijn tot het bekostigen 
alle lasten.

van

-

• ! ’

VIJFDE HOOFDSTUK.

■ Vi 

iÉA Ige me ene Bep a lingen.

i Art. 90. ‘i
■VNiemand, wie hij zij, mag zich in Nederlandsch Indie’ met der 

woon nederzetten, dan na daartoe het noodige verlof te hebben be
komen.

■■

0.4
4 Si.:

Art. 91.

Geene permissien tot vestiging of tijdelijk verblijf in Nederlandsch 
Indie zullen worden gegeven, anders dan door den Gouverneur Ge
neraal in Rade, ingevolge de reeds bestaande, of nader door den 
Koning te geven voorschriften.

Art. 92.

!te'tijd in Nederlandsch Indie op-Elk vreemdeling, die zich 
houdt, is onderworpen aan alle de wetten en verordeningen.

voor een

illArt. 93.

Elk, dien het toegestaan is, zich met der woon in Nederlandsch 
Indie te vestigen, moet den eed Yan getrouwheid aan den Koning en 
van gehoorzaamheid aan den Gouverneur Generaal afleggen. Hij ge? 
niet als ingezeten de bescherming der wetten, voor zoo verre hij zich 
als een goed en rustig burger gedraagt.

W*lit. j * <

Art. 94.
1 1

Chinezen, Moorcn, Arabieren en andere vreemden, niet tot de 
europezen behoorende, welke zich in Nederlandsch Indie met der ! I

; i

'
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woon vestigen, worden, zoo veel mogelijk, onder Hoofden van hunne 
natiën gesteld, alles naar luid der daaromtrent gemaakte of nog tc 
maken bepalingen.

Art. 95.

De uitoefening van alle godsdiensten geniet in Ncderlandsch In- 
die, de bescherming der Regering 
de openbare rust niet gevaarlijk is.

die uitoefeningvoor zoo ver voor

Art. 99.

De leeraren van de onderscheidene thans bestaande Christelijke ge
meenten in Nederlandsch Indie, worden uit ’s Lands kassen bezoldigd ; 
gelijke bezoldiging zal kunnen worden toegestaan aan de leeraren van 
zoodanige gemeenten, als naderhand, op hoog gezag, zouden mogen 
worden daargcsteld.S

Ï*J # Art. 97.

De Regering zorgt zoo veel mogelijk, dat er op de onderscheidene 
plaatsen in Ncderlandsch Indie, scholen voor het lager onderwijs, 
ook ten dienste van de kinderen der inlanders, bestaan. Voor zoo 
yerre er geene bijzondere en voldoende schoolfondsen zijn, worden 
de onderwijzers uit ’s lands kassen bezoldigd.

Art. 98.

i De Regering beraamt de geschiktste middelen tot uitbreiding van 
de kennis der Javaansche, Maleische en andere oostersche talen, on
der de ambtenaren.

:•
u

.

- <T' Art. 99.

De Regering beraamt de geschiktste middelen, om de oorzaken van 
ongezondheid, waar die mogten bestaan, weg te nemen ofte vermin
deren.

Art. 100.

De Regering zorgt voor de instandhouding en verbetering der be
de geboorte-, trouw- en sterf-staande bepalingen op het houden van 

lijsten der europeanen en derzelver afstammelingen.

I
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Art. 101.

I I
Het bezoldigen der ambtenaren geschiedt naar het beginzel, dat be

halve de toeteleggcn jaarwedde geene andere geldelijke voordcelen, 
van wat aard ook, uit de posten mogen getrokken worden, zoo dezel
ve niet uitdrukkelijk zijn loegestaan.

Ten voorkoming van alle misvatting hieromtrent, zullen bij elke 
benoeming tot eenen post, aan welken, behalve de vaste bezoldiging, 
andere voordcelen verknocht zijn, het genot daarvan bij eene resolu
tie van den Gouverneur Generaal in Rade aan den benoemde wor
den vergund.

Spillagien, of overwigten, wanneer die in sommige gevallen worden 
toegestaan, zullen nimmer kunnen beschouwd worden als voordcelen 
aan de ambten verbonden, maar slechts als middelen, om verliezen 
buiten de schuld der ambtenaren ontstaan, te dekken.

r;:

!

i
: *:&
i

fi &mArt. 102.
i

Elk ambtenaar, die zich in zijne ambtsbetrekking, of door den in
vloed van dezelve, inkomsten of voordcelen bezorgt, niet uitdrukke
lijk aan dezelve toegekend, zal door de Regering, zonder vorm van 
proces, van zijne bediening ontzet en uit Nederlandsch Indie, verwij
derd kunnen worden.

Bijaldien de Regering het noodig oordeelt hem aan den regter 
over te leveren, zal hij, schuldig bevonden wordende, behalve de 
teruggave van het genotene en cene geldboete van de dubbelde waar
de daarvan, verklaard worden eerloos en onbekwaam om den Lande 
immer in eenige betrekking te kunnen dienen, alles onverminderd de 
andere straöcn, welke de regter, ter zake van verzwarende omstan
digheden, mogt opleggen. Onder de vorenstaande bepalingen wordt 
uitdrukkelijk begrepen, het aannemen van geschenken door de nabe
staanden , of buisgenooten der ambtenaren.

lafm\ spi.

Art. 103.

Elk ambtenaar, die onafgebroken gedurende ten minste twaalf 
jaren met trouw en ijver in Nederlandsch Indie gediend heeft, ver- 
krijgt, naar gelang van zijne dienstjaren, een regt op pensioen ten 
laste der Koloniale geldmiddelen.

Bijzondere reglementen regelen meer bepaaldelijk de voorwaarden 
waarop het pensioen kan verleend worden, en de hoegrootheid, mits
gaders de evenredige opklimming van hetzelve.

: I
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Art. 104.

Het onderhoud der weduwen enweezcnvan burgerlijke ambtenaren, 
komt niet ten laste van ’s Lands kas, maar wordt bekostigd uit 
fonds, zamengesteld uit de conlributien der ambtenaren, 
allen, zonder onderscheid, gehouden zijn bij te dragen.

Afzonderlijke reglementen regelen de wijze van beheer van dat 
fonds, en al wat verder daartoe betrekking heeft.

een
en waartoe

Art. 105.

De Regering is bevoegd, om aan de ambtenaren op te leggen het 
bijeenbrengen van een fonds, bestemd om aan de zoodanige hunner, 
welke in de termen vallen, om pensioen van Landswege te bekomen , 
eene evenredige verhooging van dat pensioen te verzekeren.

1 Art. 106.

I De Regering zorgt voor de beheering der insolvente boedels, mits
gaders voor die der nalatenschappen, welke aan weezen vervallen of 
onbeheerd zijn.

Bijzondere reglementen, aan de bekrachtiging des Konings onder
worpen, bepalen den aard der bemocijingen van de kollegicn of 
ambtenaren, welke ten voormelden einde zullen worden aangesteld.

Art. 107.

Nederlandsch Indic vrij, zich 
bestaan uiltekiezen of zoodanigen handel te 

5er, ten aanzien van

Het staat aan alle ingezetenen van 
zoodanig middel van
drijven, als zij goedvinden, voor zoo verre 
cenige punten, geene bepalingen, om der algemeene belangen wille.1
noodig worden geacht.

Art. 108.

De Regering moedigt door alle middelen binnen baar bereik den 
landbouw aan, en bevordert, zooveel doenlijk de teelt van 
brengselen voor den handel met Europa gescliikt.

voort-

Art. 109.

De Regering neemt de meest geschiktste maatregelen ter bevordering
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der wettige ondernemingen van de Europeanen en anderen 
welke door liet Gouvernement gronden worden afgestaan, in eigen
dom , huur of erfpacht; alles in overeenstemming met de bijzondere 
of algemeene bepalingen daaromtrent door den Koning te maken.

aan

Art. 110. I
Over het algemeen en voor zoo ver daaromtrent bij dit Regle

ment geene uitzonderingen voorkomen, is het aan alle ingezetenen 
van Nederlandsch Indie vrij, om op de gronden door hen in eigen
dom, huur, pacht of gebruik bezeten, zoodanige voortbrengselen te 
tcelen, als zij verkiezen, en om daarover naar goedvinden te beschik
ken , nadat de verschuldigde belasting gekweten en aan de voorwaar
den der uitgifte van den grond voldaan ia! zijn.

'r'
F J:
•Kr<i: m

■

Art. 111.

Alle bijzondere landerijen op liet eiland Java en Madnra, op welke 
de gehoudenis rust, van eene verpligte teelt en levering ’van koffij, 
zullen bij voortduring en tot zoo lange daaromtrent anders door den 
Koning zal zijn bevolen, aan die verpligling onderhevig zijn. Do . 
zoodanige daarentegen, op welke de koibjteelt aan de keuze der ei
genaren is overgelaten, onder gehoudenis evenwel om, kofiij teelende, 
dc vruchten te moeten leveren aan het Gouvernement, worden bij 
deze uitdrukkelijk van die verpligte levering ontslagen.

De Regering is bevoegd, om, yoor zoo verre de laatstgemelde lan
den gelegen zijn in de nabijheid van districten, alwaar de verpligte 
teelt en lcverancie bestaat, zoodanige maatregelen te nemen ter we
ring van siuiking, als de belangen van het Gouvernement zullen 
vorderen. )

Art. 112.

De inland8chc bevolking geniet de bijzondere bescherming der Re
gering.

Allo geldafpersingen, knevelarijen cn willekeurige beschikkingen 
over dc Inlanders, personen, goederen cn arbeid, zijn ongeoorloofd.

Alle europeschc en inlandsche ambtenaren, die zich aan eene dezer 
misdaden schuldig maken, zullen strengelijk gestraft worden. De 
residenten en andere civiele gezagvoerders zijn verpligt daartegen te 
*aken en aan de Inlanders de gelegenheid te geven, om vrijelijk 
bunno klagten in tc brengen.

! !
!
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Art. 113.

Be Regering zorgt voor de goede behandeling der Inlanders op de 
landen aan Europeanen of anderen afgestaan, alsmede dat deze laat- 
sten zich met opzigt tot het afvorderen yan diensten en opbrengsten, 
stiptelijk houden aan de algemeene of bijzondere verordeningen. Be 
Regering waakt aan den anderen kant, dat de inlandsche 
nen der bijzondere landen de op hen rustende verpligtingen behoor
lijk naarkomen.

opgezete-

Art 114.
i

De Inlandsche bevolking is verpligt om op de aanwijzing van 
’s Lands ambtenaren, de openbare wegen en bruggen te onderhouden, 
alsmede om tegen de, op hoog gezag geregelde betaling, de personen 
en goederen van reizigers over land te vervoeren.

Aan de ambtenaren is het vergen van andere diensten, dan door 
de bestaande bepalingen gewettigd worden, stiptelijk verboden.

Bijzondere Reglementen naar de aloude lands gebruiken geschoeid, 
bepalen de diensten, welke de bevolking verpligt is aan bare Hoof
den te bewijzen.

t\
iil
ó

I

Art 115.

De bijzondere landeigenaren en landbouwers zullen geene diensten 
van de ingezetenen hunner landen mogen vorderen, welke niet uit
drukkelijk bij de reeds bestaande of nader te maken bepalingen ge
wettigd zijn.

1 Art 110.

? Het is aan geene ambtenaren, europesebe of inlandsche, noch aan 
iemand anders, geoorloofd, om aan anderen de beschikking over de 
gronden en inwoners der dessa’s af te staan.

Echter zal aan de ingezetenen gelegenheid worden gegeven, om,
tot voortzetting van nuttige ondernemingen, overeenkomsten aan te 

met de oudsten en voornaamsten der desta’s, zoo wel tot hetgaan
bebouwen van gronden, en het leveren van bijzondere voortbrengselen, 

persoonlijke diensten. De wijze, waarop dit 
tijd tot tijd door den Gou-

als tot het vcrlccnen van 
een en ander kan geschieden, wordt van 
verneur Generaal in Rade bepaald, naar het beginsel, om de inland
sche bevolking tegen alle willekeur te beschermen, doch tevens om,

J
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in het algemeen belang, aan nattige bedrijven de noodige handen te 
verschaffen tegen een matig loon. j

Art 117.

Het nemen of geven van verpandelingen ter verzekering van gelde- 
lijke schulden of aangegane verbindtenissen, wordt op de eilanden 
Java en Madura verboden. Bijzondere verordeningen bepalen de 
straffen der overtreders en \?at verder noodig is ter betere werking 
van dit verbod.

Op de overige bezittingen, alwaar de maatschappelijke instellingen 
en gebruiken het toepassen, van gelijke bepalingen voor alsnog verbie
den, wordt de wijze, waarop vrije menschen zich voor schulden ma
gen verpanden, door de Hooge Regering onder vaste regelen gebragt, 
ten doel hebbende de trapsgewijze afschaffing van dat gebruik.

.••

;
:

I

31

■iSSU
Art. 118.

De slavenhandel en de invoer van slaven in Nederlandsch Indie 
zijn verboden.

De wetten bepalen de straffen der overtreders, en de Regering be
raamt de meest geschikte maatregelen tot verzorging der alzoo aange- 
b rag te menschen.

Art. 119.

Omtrent de behandeling der thans aanwezige slaven, zoo wel als 
omtrent hun lot, en dat hunner kinderen, en alles wat tot de slaver
nij betrekking heeft, worden de meest redelijke voorzieningen na 
verkregen magtiging des Konings vastgesteld.

Art. 120.

Al de havens van Nedcrlandsch Indie, welke van tijd tot tijd, bij 
bijzondere reglementen of besluiten van den Gouverneur Generaal in 
Rade voor den grooten handel worden opcngcsteld, zijn toeganke
lijk voor alle volken, met welke bet Koningrijk der Nederlanden in 
vriendschap leeft, en zulks in tegenoverstelling van de havens slechts 
voor den kleinen handel opengesteld, waarin gcene dan kustvaarders 
en inlandschc vaartuigen kunnen worden toegelaten. De Molulsche 
eilanden blijven uitdrukkelijk onder de laalstgemelde begrepen, tot 
*oo lange daaromtrent anders door den Koning zal zijn bevolen.

I

:! •' 'I;:= \
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Art. 121.

Met de schepen .die alzco toegelaten worden, mogen alle soi 
goederen en handclwaren worden aangevoerd, voor zoo verre 

niet bij bijzondere wetten of verordeningen zijn verboden.
Omtrent de wijze van invoer der goederen moeten de schippei 

eigenaren of geconsigneerden zich aan de bestaande of nog nader vast 
te stellen bepalingen onderwerpen.

De Indische Regering draagt zorg, dat daardoor, zoo min megelijk, 
belemmering aan den handel worde loegebragt.

van

Art. 122.

De handel op het Rijk van Japan wordt bij uitsluiting voor reke
ning van den Lande gedreven tot zoo lange daaromtrent door den 
Koning andere bepalingen zullen worden gemaakt.

A
\ En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze alom 

worden gepubliceerd, ter plaatse waar zulks gebruikelijk is, en voort* 
geinsereerd in het staatsblad van Kcderlandsch Indic.

Lasten en hevelen voorts, dat alle hoogere en lagere kollegicn en 
ambtenaren, justiciercn en officieren, ieder voor zoo veel hem aan
gaat, aan de stipte naarkoming dezes de hand zullen houden, zonder 
eenige oogluiking of aanzien des persoons.

Gegeven te Batavia, den 19den januarij 1830.

J. vak eek BOSCII.

Ter ordonnantie van den Gouverneur 
Generaal in Rade.;

De Algemeenc Secretan

J. nu PUIL-•
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Art. 121.\s
\en .die alzco toegelaten worden, mogen alle sot 

vhandelwaren worden aangevoerd, voor zoo verre 
vetten of verordeningen zijn verboden.

\an invoer der goederen moeten de scliippei 
\ten zich aan de bestaande of nog nader vast

Njrpen.
~u:g, dat daardoor, zoo min megelijk, 

'ocgebragt.

it bij uitsluiting voor reke- 
pnge daaromtrent door den 
•eraaakt.

i;

ï -°nde, zal deze alom 
ï*. en voorts
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PUBLIC AT IE.

VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doet te •weten;

Nadcmaal Lij Koninklijk besluit yan den 20,,oa Februarij II., N°., 
91, het bestaande Reglement op liet beleid der regering in Nederlandsch 
Indie, wordt vervangen verklaard door een 'ander daarbij gearresteerd 
reglement van diennaam, met last om hetzelve in Indie af te kondigen;

ï: ®
* O,• s

; ■■ 1 A-f
Zoo is het, dat Wij hebben goedgevonden en verstaan, het gemelde 

reglement, met intrekking van alle vroegere reglementen van gelijken 
aard, bij deze ter kennis te brengen van het algemeen; luidende het
zelve, als volgt:

' I I:i

1
Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch 

Indië.

EERSTE IIOOFDSTUK.
.i mVan den Gouverneur Generaal en den Raad van Nederlandsch

Indië. i %
X:aT .!

■Art. 1. 1 £

liet hoogste gezag in Nederlandsch Indie, wordt van wege en in naam 
des Konings, uitgeoefend door den Gouverneur Generaal ofdengeen, 

. welke Rem, op den voet van dit reglement, tijdelijk mogt vervangen. 
Een ieder, die zich aldaar bevindt, van wat rang of staat het zij, 

moet den Gouverneur Generaal, of vervangenden Gouverneur Generaal, 
erkennen als des KoniDgs vertegenwoordiger, en denzelven, als zooda- 
mg, eerbiedigen en gehoorzamen.}

63
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Art. 2.

Aan den Gouverneur Generaal of zijnen plaatsbekleeder wordt loege- 
voegd een adviserende Raad, te zamengesteld uit eenen, door den Ko
ning te benoemen Vice-President en vier Leden, en bijgestaan door 
eenen Secretaris.

De Raad voert den naam van Raad van Nederlandsch Indië, en 
zal steeds door den Gouverneur Generaal of zijnen plaatsbeldeeder, 
dikwijls deze zulks mogt raadzaam oordeelen, kunnen worden gepresi
deerd.

zoo

Art. 3.

Wanneer de waardigheid van Gouverneur Generaal, door deszelfs 
overlijden of anderzins open valt, en de benoeming van deszelfs op
volger, door den Koning niet gedaan of niet bekend is, of ook wan
neer de door den Koning benoemde, niet in Indie tegenwoordig, of 
om andere redenen, in de dadelijke aanvaarding van de betrekking van 
Gouverneur Generaal mogt belet zijn, zal het gezag aan den Gouver
neur Generaal toekomende, inmiddels 
art. 30 vastgesteld, worden uitgeoefend door den Vice-President des 
Raads van Nederlandsch Indie, op de helft van de daartoe staande 
jaarwedde.

aflegging van den eed, inna

Art. 4.
I

J Ingeval de waardigheid van Vice-President van den Raad mogt open- 
vallen en de benoeming van deszelfs opvolger, door den Koning niet 
gedaan of niet bekend mogt zijn, zal de Gouverneur Generaal een der 
Leden van den Raad, met de waarneming dezer betrekking, met genot 
van de daartoe staande jaarwedde belasten, tot dat door den Koning, 
daarin zal zijn voorzien.

• Ook de waarnemende Vice-President van den Raad van Indie, zal, 
in de gevallen, bij art. 3 aangewezen, den Gouverneur Generaal, als 
waarnemende die betrekking opvolgen.

;

l
!

Art. 5.

Wanneer de beide betrekkingen, namelijk die van Gouverneur Ge
neraal en van Vice-President van den Raad van Nederlandsch Indie, 
door eenig onvoorzien toeval, gelijktijdig mogten openvallen, en de be
noemingen voor geene dezer betrekkingen, door den Koning geschied 
of bekend mogten zijn, zal in vergadering, te zamen gesteld uiteene
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de Leden van den Raad van Indie en uit zoo vele hoofd-ambtenaren, 
als vereisclit worden ora, met de Comparerende Raads-leden zamcn ge
nomen, liet getal van zeven uittemaken, een der Raden van Indie wor
den benoemd tot de lijdelijke waarneming der waardigheid van Gou
verneur Generaal.

Tot de voltallig making yan gezegde vergadering, zullen zoo veel 
noodig, moeten worden toegclaten de President van het Uoog Geregts- 
hof, de Directeur Generaal van Financiën, de Procureur Generaal bij 
het Hoog Gereglshof, de President van den Raad van Justitie te Bata
via, de Directeuren van Financiën, naar de dagteekening hunner be
noemingen en de President van de Algemeene Rekenkamer, of de amb
tenaar, bij art. 75 bedoeld en wel in de volgorde, hierboven aangewe
zen, naar gelang zij ter plaatse tegenwoordig, en niet verhinderd zijn 
te verschijnen.

De Leden der alzoo zamengestelde vergadering, zullen in handen van 
den Voorzitter dcrzelve, afleggen den eed, dat zij, tot de lijdelijke ver
vulling der waardigheid van Gouverneur Generaal, den genen onder de 
Leden van den Raad van Indie zuilen stemmen, dien zij, in gemoede, 
daartoe liet geschiktste oordeelen. Geen der Raads-leden mag zich 
zelven stemmen.

De benoeming geschiedt bij volstrekte meerderheid cn bij besloten 
onderleekendc briefjes.

Deze worden door den Secretaris opgchaald, en in eene gesloten bus 
verzameld en vervolgens door den President van het ïïoog Gereglshof 
of bij diens afwezigheid, door een tegenwoordigen lioofd-ambtenaar, in 
volgorde, onmiddelijk achter hem komende, geopend, en luider stem
me voorgelezen, terwijl de Secretaris daarvan aanteekening houdt.

liet Raads-lid, op wien de keus zal zijn gevallen, aanvaardt dadelijk, 
na aflegging in deze vergadering, van den in art. 30 bepaalden ambts
eed, de lunctien van waarnemend Gouverneur Generaal, tot dat, door 
den Koning, daarin anders zal zijn voorzien.

Indien bij de stemming geenc volstrekte meerderheid raogt zijn ver
kregen, zullen de twee Raads-leden, die de belrekkclijke meerderheid 

stemmen hebben gehad, geacht worden de nominatie uit te maken, 
waaruit bij eene nadere stemming, de keus zal moeten geschieden; — 
ingeval van gelijkheid van stemmen, tusschcn twee of meer, bij de 
eerste stemming, zal des noods het lot beslissen, wie hunner op de 
nominatie, voor de bestemming zal geplaatst worden.

!t«
t

}
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Art. G.

Tot het vervullen van eene opengevallen plaats in den Raad van In- H

l :
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I
die, wordt door den Gouverneur Generaal en, in de voorziene geval
len, door den waarnemenden Gouverneur Generaal, met concurrentie 
van den Raad, binnen eene maand, daarna, eene met redenen omklecde 
voordragt van twee personen, aan bet Departement van Koloniën inge
zonden.

Bij aldien de belangen van ’s Rijks dienst dringend mogten vorde
ren, dat de opengevallen plaats, bij voorraad wierd vervuld, is de Gou
verneur Generaal, en casuquo, de waarnemende Gouverneur Generaal, 
bevoegd, om een der voorgedragenen, intusschen, als provisioneel Lid 
van den Raad van Indie zitting te verleenen, onder genot van de daar
toe staande jaarwedde, met bepaling evenwel, dat daaruit geenerhande 
regt of aanspraak kan worden afgeleid, bij aldien het den Koning be
haagt eenen anderen te benoemen.

Arf. 7.

De Leden van den Raad van JYederiandsch Indie, moeten in Neder
land of in eene van Js Rijks volkplantingen of bezittingen geboren, of 
wel geene inboorlingen zijnde, door den Koning genaturaliseerd zijn;— 
zij moeten den vollen ouderdom van dertig jaren bereikt hebben, en 
zullen elkanderen, ten tijde hunner aanstelling, niet mogen bestaan in 
of binnen den vierden graad van bloed-vcrwanlschap of zwagerschap.

I
'

Art. 8.

De Leden Yan den Raad van Indie, mogen geene andere va6le 
bedieningen bekleeden.

Art. 9.

De Gouverneur Generaal en de Leden van den Raad mogen geen 
handel drijven, noch voor eigen rekening, noch voor die van 
ren, zij mo^cn geen aandeel of belang hebben in eenige scheeps- 
reederij, besteding, leverantie, verpachting van goederen, regten of 
middelen; of in eenige zaken, waarover met de Indische kas, om 
winst of voordeel, eenige handeling wordt aangegaan.

Zij mogen wijders geene ordonnancien of schuldvorderingen, ten 
laste van den lande, koopen of voor hunne rekening nemen, met 
uitzondering van publieke effecten, niet gevestigd op de Nedcrlandsch 
Oost-Indische bezittingen.

ande-
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Art. 10.

De Raad van Indie regelt zich, in deszelfs bijeenkomsten en deli- 
beratien, naar de instructien door den Koning vast te stellen.

De Gouverneur Generaal is bevoegd, om aan de Leden bijzondere 
zendingen op te dragen, mits* behalve den Yice-President, twee 
Leden tegenwoordig blijven op de hoofdplaats.

i
.:
:
\l
■'

||
II;Art. 11.

ÜilDe Gouverneur Generaal is gehouden/ den Raad van Indie te 
raadplegen, zoo wel in alle algemeene als bijzondere aangelegenhe
den, het dagclijksch bestuur betreffende en waarvan alleen zullen 
uitgezonderd zijn, zoodanige zaken, als bij de Instructie voor den 
Gouverneur Generaal, zijn of nader zullen worden bepaald.

Het zal voorts aan den Vice-President en elk der Leden van den 
Raad, individueel vrijstaan, om eigener beweging aan den Gouver
neur Generaal, al zulke voorstellen te doen, als dezelve nuttig en 
wenschclijk achten voor des IConings dienst.

: Vrüj

icte
!:
!j

; ;
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Art. 12.

De Raad van Indie is bevoegd, om van de kollegien en voorts 
van alle ambtenaren, zoo burgerlijke als militaire, de inlichtingen 
cn opgaven te vragen, gevorderd ter behoorlijke toelichting van de 
zaken, waaromtrent de Raad door den Gouverneur Generaal wordt 
geraadpleegd. M

ËArt. 13.

mAan den Gouverneur Generaal wordt toegevoegd een Algemeene 
Secretaris, en het nöodig aantal Adjunct-Sccretarissen.

De Algemeene Secretaris zal, ten tijde zijner benoeming, den 
Gouverneur Generaal niet mogen bestaan in of binnen den vierden 
graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

:

£• i

Art. 14.

Alle verordeningen, bevelen en andere handelingen van den Gou
verneur Generaal moeten, bij derzelver uitvaardiging, worden ge
waarmerkt door den Algemeenen Secretaris » ter Ordonnantie van 
>» den Gouverneur Generaal

!■ !

M f •
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Alle publikatien, akten en openbare stukken, worden ook door den 
Gouverneur Generaal onderteekend en dcrzelver aanbef zal, na bet 
opschrift »van wege en in naam des Konings”, bestaan in de 
woorden: »De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie” > 
» den Raad van Nederlandsch Indie gehoord; — allen die dezen 
»zullen zien of hooren lezen, salut! doet te weten.”

Art. 15.

De Gouverneur Generaal is gehouden de bevelen hem, door den 
Koning of uit naam des Konings toegezonden, natekomen.

Art. 16.

De Gouverneur Generaal is bevoegd, om ten aanzien van al de 
deden van het bestuur, onder ’s Konings nadere approbatie, zooda
nige wetten, algemeene verordeningen en bepalingen vast te stellen, 
en voorloopig in werking te brengen, in overeenstemming met de 
gronden bij dit reglement aangenomen, of ter uitvoering van beve
len, door of van wege den Koning gegeven, als door hem geoor
deeld zullen worden te behooren, uitgezonderd alleen de gevallen, 
waarin bij dit reglement anders mogt zijn bepaald.

Art. 17.

De Gouverneur Generaal regelt al wat betrekking beeft tot den 
geldsomloop en den muntslag in Nederlandsch Indie. Geene veran
deringen mogen in het eenmaal, op Koninklijk gezag, ingevoerde 
muntstelsel gemaakt, noch ook uitgifte van papieren munt gedaan 
worden, anders, dan met des Konings vooraf verkregen toestemming.

Art. 18.

De Gouverneur Generaal regelt de hoegrootheid der inkomsten 
van de ambten en bedieningen, onder dien verstande, dat inkomsten, 
eenmaal, het zij bij bijzondere Koninklijke besluiten, het zij bij de 
begroolingen vaslgesleld, niet door hem kunnen worden vermeer
derd anders, dan op des Konings vooraf verkregen raagliging.

Art. 19.

De Gouverneur Generaal benoemd en ontslaat alle ambtenaren, zoo
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il *Europcsche als Inlandschc, voor zoo ver die bemoeijingen niet, bij 
afzonderlijke bepalingen, aan andere gezagvoerders of kollegicn zijn 
opgedragen, alles met inachtneming der algemeene of bijzondere beve
len des Konings, en behoudens hetgeen bij dit Reglement, omtrent 
den Vice-President en de Leden van den Raad van Indie is vastge
steld.

!
ij

3. f' "5

,i

!!;
f ?Art. 20.

De Gouverneur Generaal oefent uit het regt van gratie en mitigatie 
van opgelegde straf, benevens dat van amnestie en aboiitie vóór den 
regtsingang en zoo veel Inlandsche Vorsten of Slaats-personen betreft, 
ook na den regtsingang, wegens misdaden in Indie gepleegd, na al
vorens te hebben ingenomen de consideratien en het advies van het 
Hoog Geregtshof van Nedcrlandsch Indie.

In geval van aboiitie echter, is het geheel aan het oordeel van den 
Gouverneur Generaal overgelalen, om het Hoog Geregtshof al of niet 
te hooren.

Hl!
■

:
: .*; • ??-: : m

Art. 21.

De Gouverneur Generaal verleent brieven van Venia cotatis en le
gitimatie en andere dispensatien, mits niet afwijkende van de alge- 
ineenc bepalingen, in het tegenwoordig Reglement vervat, en voor 
zoo veel Rcgtszaken betreft, na vooraf deswege ingewonnen te hebben 
de consideratien en liet advies van het Hoog Geregtshof van Nedcr- 
landsch Indie.

,
i

! miM.' ifSwm! mArt. 22.

mHe Gouverneur Generaal sluit of vernieuwt verbonden met de In
dische vorsten en volken, in naam des Konings. !

Art. 23.

De Gouverneur Generaal beslist, in welke gevallen een oorlog tegen 
een der Indische vorsten of volken zal begonnen worden, en bepaalt 
den aard en de strekking der voorschriften daaromtrent 
dergeschikte ambtenaren te geven, alles behoudens de algemeene of 
bijzondere bevelen des Konings.

De Gouverneur Generaal heeft op denzelfden voet de bevoegdheid 
lot hel sluiten van vrede.

•-aan de on-

$|
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Art. 24.

De Gouverneur Generaal heeft de magt, om personen, hem gevaar
lijk voor de openbare rust of veiligheid voorkomende, bij schriftehjken 
en eigenhandig onderteekenden last, in verzekerde bewaring te doen 
nemen.

De Gouverneur Generaal heeft almede de magt, om dezulken of ook 
andere ingezetenen, wier verblijf in Nederlandsch Indie door hem ge
vaarlijk geoordeeld wordt, van daar te verwijderen, daarbij zoo veel 
mogelijk zorg dragende, dat aan dezelve, een behoorlijke tijd, tot het 
in orde stellen hunner zaken worde gelaten; — van het alzoo genomen 
besluit en de beweegreden tot hetzelve, wordt aan het Departement 
van Koloniën dadelijk kennis gegeven.

Art. 25.

De Gouverneur Generaal is bevoegd, om met de Regeringen van Eu- 
ropesche Bezittingen in Indie , zoodanige bijzondere overeenkomsten / 
onder nadere goedkeuring des Konings, te maken, als ter bevordering 
van wederzijdsche eensgezindheid, en wederkeerigc belangen strekken 
kunnen; — van deze overeenkomsten moet dadelijk worden kennis 
gegeven aan het Departement van Koloniën.

Nimmer echtpr mogen door hem onderhandelingen aangevangen of 
overeenkomsten aangegaan worden/ welke eenigen afstand van grond
gebied ten doel hebben.

Art. 26.

De Gouverneur Generaal verleent, in des Konings naam, zeebrieven 
aan schepen en vaartuigen, in Nederlandsch Indie te huis behoorende, 
londer al zulke bepalingen, als bij afzonderlijke reglementen zijn, of 
onder de nadere goedkeuring des Konings zullen worden vastgesteld.

Art. 27.

De Gouverneur Generaal is Opperbevelhebber over de Land- en Zcc- 
magt en doet de Militaire benoemingen, op den voet, door den Koning 
bepaald.

Alle Zee- en Land-ofïicieren zich in Nederlandsch Indie bevindende, 
zijn gehouden, zonder eenige tegenspraak, de bevelen door den Gou- 

Generaal of zijnentwege gegeven, te eerbiedigen en te gehoor- 
en door hunne onderhoorjgen te doen eerbiedigen en gehoor-

verneur
zaamen,
zaracn.
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\
Art. 28. I

[
De Gouverneur Generaal is bevoegd om, in geval van uitgebarsten 

oorlog tusschcn liet Koningrijk der Nederlanden, en eenige andere Mo
gendheid, kommissiën ter kaapvaart of lettres de marqué, te vcrleenen 
aan schepen, door bijzondere personen uitgerust.

i \i!
I;
::

: I: Art. 29.

De Gouverneur Generaal regelt alles wat strekken kan tot afbreuk 
van den openbaren vijand, en tot verdediging zoo wel der bijzondere 
gedeelten van Nedcrlandsch Indie, als van der ingezetenen personen 
en goederen.

Ilij neemt daaromtrent den raad in van zoodanige zee- en land-ofE- 
cieren als liij verkiest en geeft de noodige bevelen, onder zijne per
soonlijke verantwoordelijkheid.

kkmm
y
!-■

1: 4i
\mArt. 30.

De benoemde Gouverneur Generaal legt, in handen van den Ko- 
ning, den eed af, of zoo zulks niet heeft kunnen plaats vinden, 
doet hij,' vóór de aanvaarding zijner waardigheid, in eene vergade
ring, zamengestcld zoo als in art. 5 is bepaald, den volgenden eed.

«Ik zweer, dat ik, om de hooge waardigheid van Gouver- 
«neur Generaal over Nederlandsch Indië, welke ik nu aan- 
«vaarde, tc bekomen, aan niemand, wie hij ook zij, eenige 
«geschenken of beloften gegeven of gedaan heb, noch geven 
«of doen zal.

; r
É
ii|«Dat ik in de uitoefening van die waardigheid cn in die 

« van opperbevelhebber over de zee- en land-magt aldaar, aan 
« Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oran- 
«je Nassau, Groot-Ucrtog van Luxemburg, enz. enz. enz. 
«gchouw en getrouw zal zijn.

mm
I« Dat ik de hooge Sonvereine regten des Konings en de waar- 

het koningrijk zal bewaren en bevestigen, dat
: 4'«diglieid van

«ik het welzijn, den bloei en de welvaart van Nederlandsch 
«Indie zal voorstaan en behartigen, zonder aanzien van per-

i
;
si. Jat ik in de uitoefening mijner ambtspligten, zoo min 

bedreigingen, als aan beloften, door wie ook gedaan, 
«zal gehoorzamen.

« soon
I« aan
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«Dat ik liet Reglement op liet beleid der Regering en de 
«verdere algcmeene of bijzondere instructicn en bevelen, mij 
«door of van wege den Koning gegeven, zal naarkomen, en 
«voorts alles doen wat een goed en getrouw Gouverneur 
«Generaal en Opperbevelhebber, schuldig is, en behoort te 
« doen.

« Zoo waarlijk helpo mij God Almagtig. »

Art. 31.

De Yice-President en Leden van den Raad van Indie, voor zoo 
verre die niet in Nederland mogten beëedigd zijn, leggen den vol
genden eed af, in handen van den Gouverneur Generaal.

«Ik zweer dat ik, om tot Yice-President, (Lid) van den 
«Raad van Nederlandsch Indie, te worden benoemd , aan nie- 
«mand, wie hij zij, eenige geschenken of beloften gegeven 
«of gedaan heb, noch geven of doen zal.»

«Dat ik aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, 
«Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., 
«enz., edz., gehouw en getrouw zal zijn, dat ik aan den Gou- 
«vemeur Generaal, als des Konings vertegenwoordiger, eer- 
«bied en gehoorzaamheid zal betoonen.»

I

;
:
5 «Dat ik in alle mijne handelingen en raadgevingen, steeds 

«het welzijn van des Konings dienst, en de welvaart van Ne- 
«derlandsch Indie, in verband tot de bestaande inrigtingen 
«en verordeningen zal trachten te bevorderen, zonder aan- 
«zien des persoons.»

i

i

«Dat ik den Gouverneur Generaal, voor zoo veel dit van 
«mij afhangt, met ijver zal helpen beramen en uitvoeren, al 
«wat tot des Konings dienst nuttig wordt geacht.»

«Dat ik de kommissiën, waarmede dezelve mij mogt belas- 
«ten, met trouw zul uitvoeren , — dat ik de instructicn of 
«reglementen voor den Raad van Nederlandsch Indie vastge- 
«steld, of nader te arresteren, getrouwelijk zal nakomen, dat 
«ik de zaken, in den Raad van Indie verhandeld wordende, 
«geheim zal houden, en dat ik eindelijk alles zal doen en

i

s
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«laten, wat .een opregt en getrouw Vice-President (Lid) van 
«den Raad van Nederlandscli Indie te doen en te laten gehou- 
«den is.»

■i
lf

i
»Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig.»' j

:
i:

t
:,

: i
F

TWEEDE HOOFDSTUK. 1 .

mVan de Justitie.
Ij**

i Art. 32. . Mi

Er zal alom in Nederlandscli Indie, worden regtgcsproken, in naam 
en van wege den Koning.

■

m:
1Art. 33.

1
Alle regterlijke vonnissen en gewijsden, moeten de gronden behel

zen, waarop dezelve rusten.

Art. 34.

De burgerlijke en lijfstraflclijke regtspleging, kan alleenlijk worden 
uitgeoefend door regtbanken, daargesteld ingevolge de algemcene be
palingen en reglementen, op des Konings last in werking gebragt.

IP\m
I

!.

lipI»Art. 35. J

mDe opperste Regtbank in Ncderlandsch Indie, voert den naam van 
Hoog Geregtshof van Ncderlandsch Indie.

f
!

)
Art. 36.

liet Hoog Geregtshof houdt-het toevoorzigt op eene goede en on
vertogen bedeeling van regt in Ncderlandsch Indie.

Hetzelve oefent wijders, in den eersten aanleg en bij hooger beroep, 
uit, zoodanige regtsmagt in burgerlijke en lijfstraflclijke zaken, als bej 
paald is of zal worden bij de inslructien en reglementen, dóór of van 
wego den Koning vastgesteld of nader vasttestellen.

iii
I! *-* I:
?! 'i*-
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Art. 37.

De gevallen, waarin voor zoo ver burgerlijke zaken betreft, een 
booger beroep aan de hoogste Regtsmagt in Nederland kan plaats heb
ben, van vonnissen in de Kolonie gewezen, zullen bij de regterlij- 
ke bepalingen in liet Moederland worden aangewezen.

!

Art 38.

De burgerlijke en lijfstraffelijke reglspleging, wordt naarmate van 
de daarin betrokken personen, in den eersten aanleg toebetrouwd aan 
Europesche of Inlandsche regtbanken; de zamenstelling en de bevoegd
heid dezer, alsmede van lagere regtbanken, waar dezelve reeds zijn, 
of nader noodig zullen worden geoordeeld, wordt aangewezen, bij af
zonderlijke instructien en reglementen, door of van wegc den Koning 
vastgesteld of nader vasfctestellen.

Art. 39.

Alle misdaden in Indie, gepleegd door Militairen tot de Zee- en 
Landmagt aldaar belioorende, zullen beoordeeld worden door de mili
taire regtbanken, welker iurigting door of wege den Koning, bij bij
zondere reglementen en verordeningen, reeds is of nader zal worden 
geregeld.

I
I

Art. 40.

Niemand mag wegens misdaden, in regten betrokken worden, dan 
uit kracht der wetten en op de wijze daarbij vastgesteld.

i Art. 41.
■;

Alle tusschenkomst van de Regering, in zaken van Justitie, welke 
niet bij dit reglement is toegestaan, is verboden.

i

Art. 42.

De Gouverneur Generaal kan in geen geval, in Indie geregtelijk 
aangesproken of eenige procedures, van wat aard ook, aldaar tegen 
hem ondernomen worden, ter zake van misdaad in of buiten dcszelfa 
ambt gepleegd.
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IArt. 43.

: !
De Vice-President en de Leden van den Raad van Indie, staan le 

j r<?gt voor het Hoog Geregtshof, wegens alle misdrijven, gedurende den 
tijd hunner funclien begaan.

'

Art. 44.

• :De Gouverneur Gcneneraal en de Vice President en Leden van den 
Raad van Indie, kunnen wegens burgerlijke zaken, voor de gewone 
Regtbanken worden betrokken.

i i fj

■: Me
i'

Art. 45.

I
:

Geene doodvonnissen, door eenige hovén of regtbanken geveld, daar
onder mede begrepen de vonnissen door de krijgsraden der zee- en land- 
magt geslagen, mogen ten uitvocr worden gebragt, dan na dat daartoe 
zal zijn verlof bekomen van den Gouverneur Generaal.

De hoofd-ambtenaren op de buiten-bezittingen zijn verpligt, zorgvul
dig toetezien dat de executie van doodvonnissen niet plaats hebbe, voor 
dat het verlof daartoe door den Gouverneur Generaal is gegeven. Zij 
zijn echter bevoegd , het verlof tot de dadelijke uitvoering van het dood
vonnis te verleenen, bijaldien, dringende omstandigheden , de uitvoe
ring gebiedend moglcn vorderen , doch in zoodanige gevallen zijn zij 
gehouden, vooraf de consideratien en het advies te vragen van de Regt- 
bank, welke het doodvonnis heeft geveld.

! t
?I *

■

{
i

fl

«

Art. 46. i? : teHet verlof tot het uitvoeren Yan het gevelde doodvonnis, zal niet 
geweigerd worden, tenzij de Gouverneur Generaal daartoe, door den 
veroordeelde zij verzocht, of zulks door andere gewiglige redenen noo- 
dig mogt bevonden worden; — in zoodanige gevallen, zal bij de schor
sing van de executie van het doodvonnis bevelen.

-•
j ■S‘1*

■r4
I
:
■

Art. 47. i

i

De Iloven en Regtbanken, de Krijgsraden der Zee- en Land-magt 
daaronder mede begrepen, zijn bevoegd, de bedenkingen , welke zij 
tegen de bevolen schorsing hebben, ter kennis van den Gouverneur 
Generaal te brengen ; —wanneer hij echter meent, dat niettegenstaan
de die bedenkingen, do uitvoering van het doodvonnis behoort te blij-

*6

; i

:
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ven geschorst, moeten de Hoven en Rcgtbankcn daarin berusten. De 
Gouverneur Generaal zeudt dan al de stukken aan het Departement 
van Koloniën, ten einde de zaak ter beslissing van den Korting te bren
gen.

Art. 48.

De wetten en inslrucfien op het beleid der Justitie in Nederlandsch 
Indie, eenmaal door den Koning gemaakt en vastgesteld zijnde, kun
nen niet anders, dan ten gevolge van eene vooraf verkregen Koninklij
ke magtiging, veranderd of gewijzigd worden.

Art. 49.

. De algemeene burgerlijke en lijfslralfelijke wetten in Nederlandsch 
Indie, zijn onderworpen aan de Koninklijke goedkeuring.

Die welke thans aldaar bestaan, worden bij deze, bij voorraad en 
inmiddels bekrachtigd, voor zoover daarin niets strijdigs voorkomt, 
met het tegenwoordig reglement.

DERDE HOOFDSTUK.i

I Van het Binnenlandsch Bestuur.

Art. 50.■

Onder het algemeen toevoorzigt van den Gouverneur Generaal, wordt 
het binnenlandsch bestuur waargenomen, in de onderscheidene afdee- 
lingen van Java en Madura, door Residenten, en op de builcn-bezit- 
tingen, naar gelang van derzelver aangelegenheid, door Gouverneurs 
of Residenten.

Overal wordt het beginsel nageleefd, om voor zoo veel de omstan
digheden dit gedoogen, de inlandsche bevolking te laten onder de lei
ding en het onmiddelijk bestuur van hare eigen hoofden.

:
I

1

Art. 51.

Op de bezitingen, buiten Java en Madura gelegen, zijn alle au
toriteiten, burgerlijke en militaire, ondergeschikt aan den ambtenaar, 
met het hoogst burgerlijk gezag bekleed.

.
'

-
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Be meer bijzondere verhouding tusschen dezelve is of wordt, voorzoo 
veel noodig, bij alzonderlijke instructien bepaald.

,
■

Art. 52.

*Be ambtenaren die op de bezittingen buiten Java en Madura ge
legen , liet gezag voeren, zijn bevoegd, om zoodanige maatregelen te 
nemen, als vereischt worden voor den geregelden loop der zaken, in 
overeenstemming met hunne bijzondere lastbrieven, en met de alge- 
meene beginselen, in het tegenwoordige reglement vervat.

Zij mogen, zonder de uitdrukkelijke magliging van den Gouverneur 
Generaal, niet afwijken van hunne instructie, noch nieuwe verorde
ningen , waartoe zij geen bepaalden last hebben, invoeren, ten zij bui
tengewone en onvoorziene omstandigheden, zulks, ten algemeenen nutte, 
mogten vorderen.

. M11 ih LH
;s

Art 53.
04

' i I & k
\

Be gezagvoerders op de onderscheidene bezittingen, moeten in de 
beste verhouding trachten te leven, met de omliggende Regeringen 
en Indische Vorsten en volkeren.

. 1 '* m
ii
;iArt. 64. mmiZij moeten zich zorgvuldiglijk wachten het vreemde grondgebied te 

schenden, of te gedoogen dat hetzelve door hunne onderhoorigen ge
schonden worde, gelijk zij zich mede wachten moeten van eenige da
den, tegen vreemde onderdanen te bevelen of te gedoogen, welke aan
leiding tot twist of misverstand geven kunnen, alware het ook dat zij 
mogten mcenen, dat het grondgebied, door anderen bezeten, aan de 
Nederlandsche Regering toekwam, of dat vreemde onderdanen, zich, 
ten aanzien van Nederlandsche onderdanen kwalijk gedragen hadden; — 

dien aard, welke hier voorkomen, brengen

11»
: l U jit :!iiÉt

ij

I
zij moeien de gevallen van 
ter kennis van den Gouverneur Generaal, terwijl zij inmiddels deswege %

' A
de noodige vertoogen bij de vreemde Regeringen, Vorsten of volkeren 
kunnen inlevercn.

Zij moeten echter met alle wettige middelen, onder hun bereik, 
de aanvallen afweren, welke tegen het grondgebied, waarvan het Be
stuur hun is toevertrouwd , mogten gepleegd worden.

; ■

'■

Art. 55. I
1

onverhooplen vijandelijken aanval, zoo wel als in tijdIn geval van
!

!
:
i____
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van oorlog, moeten zij al -wat tot de verdediging tegen den vijand noo- 
dig is, overlaten aan den bevel voerenden ollicier, zoo ver zij zelve 
niet door den Gouverneur Generaal met dat bevel of eenigen anderen 
last daaromtrent mogten voorzien zijn.

Zij zijn, op hunne verantwoordelijkheid gehouden, om de militaire 
maatregelen, met al de middelen, die ter beschikking van het burger
lijk gezag staan, te bevorderen.

Art. 56.

De gezagvoerders van op zich zelve staande bezittingen zijn niet be
voegd, om het regt van gratie of mitigatie uit te oefenen, doch hebben 
de magt om vonnissen, in kriminele zaken gewezen, hetzij op verzoek 
van den veroordeelde, of wel uit eigen beweging, te schorsen, wanneer 
bijzondere omstandigheden zulks naar hun inzien vorderen.

Zij moeten deze schorsing, zoodra mogelijk, brengen ter kennis van 
den Gouverneur Generaal, om aan deszells beslissing te worden onder
worpen.

Art. 57.

De meer bijzondere regten en pligten van de Gouverneurs, Residen
ten en Inlandsche Regenten, zoowel als van de andere ambtenaren tot 
het Binnenlandsch bestuur behoorende, zijn of worden bij afzonder
lijke verordeningen of instructien bepaald.

Art. 58.

Behalve den bijzonderen ambts-eed, door de burgerlijke gezagvoerders 
op de buiten-bezitlingcn en in de residenlien op Java en Madura, 
volgens de bestaande instructien af te leggen, moeten zij zweren:

« Gebouw en getrouw te zullen zijn aan den Koning der Ne- 
«derlanden en gehoorzaamheid te zullen betoonen aan den Gou- 
«Yerneur Generaal, als des Konings vertegenwoordiger.)»

.1

;
:
i

f VIERDE HOOFDSTUK.
i

Over do Financiën en dcrzelver behecring.

Art. 59.

De algeracene financiële inrigtingen, alsmede de algemeene bepa-

-rf
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invloed van dezelve, inkomsten of voordcelcn bezorgt, niet uitdruk
kelijk
zonder vorm van proces, van zijne betrekking ontzet en uit Neder- 
landsch Indie verwijderd kannen worden.

Bijaldien de Gouverneur Generaal het noodig oordeelt, hem 
den Regter over te leveren, zal hij, schuldig bevonden wordende , 
behalve de teruggave van het genotcne en ecne geldboete van de 
dubbele waarde daarvan, verklaard worden eerloos en onbekwaam 
om den lande, immer, in eenige betrekking te kunnen dienen, alles 
onverminderd de andere straffe, welke de Regter ter zake van ver
zwarende omstandigheden mogt opleggen.

Onder de vorenstaande bepalingen wordt uitdrukkelijk begrepen, 
■het aannemen van geschenken door de nabestaanden of huisgenootea 
der ambtenaren.

dezelve toegekend, zal door den Gouverneur Generaal,aan

I aan

«

ra
ju
■i
I ■

i &\mm

Art 89.

| Elk ambtenaar, die, onafgebroken gedurende ten minste twaalf 
! jaren, met trouw en ijver in Ncderlandsch Indie gediend heeft, 
j verkrijgt naar gelang van zijne dienstjaren, een regt op pensioen, 

ten laste der koloniale geldmiddelen.
Bijzondere reglementen regelen meer Bepaaldelijk de voorwaarden, 

waarop het pensioen kan verleend worden en de hoegrootheid, mits
gaders de evenredige opklimming van hetzelve.

\

i i'0 ! I,S<I g
Art. 90.

liet onderhoud der weduwen en wcczen van burgerlijke ambtenaren, 
komt niet ten laste van de koloniale kas, maar wordt bekostigd uit 

fonds, zamcngeslcld uit de contributien der ambtenaren, en 
i waartoe allen, zonder onderscheid, gehouden zijn bij te dragen; af

zonderlijke reglementen regelen do wijze van beheer van dat fonds, 
en al wat verder daartoe betrekking heeft.

een

! i Hl
VI

Art. 91.

de ambtenaren op teDe Gouverneur Generaal is bevoegd om 
leggen liet bijeenbrengen van een 
nige hunner, welke in de termen vallen, om pensioen van wege de 
koloniale kas te bekomen, eene evenredige verhooging van dat pen-

aan |
fonds; bestemd om aan de zooda- i

1
1sioen te verzekeren.
IArt. 92.

de beheering der insolvente boe-De Gouverneur Generaal zorgt voor

Il I
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dels, mitsgaders voor die der nalatenschappen, welke aan weczen 
vervallen of onbeheerd zijn.

Bijzondere reglementen, 
worpen, bepalen den aard der bemoeijingen 
tenaren, welke ten voormelden einde zullen worden aangeleid.

aan de bekrachtiging des Konings onder- 
van de kollegien of amb-

Art. 93.

liet staat aan alle ingezetenen van Nederlandsch Indie vrij, zich 
zoodanig middel van bestaan uittekiezen, of zoodanigen handel te 
drijven, als zij goedvinden, voor zoo verre, ten aanzien van eenige 
punten, geene bepalingen, om der algemeene belangen wille, noodig 
worden geacht.

Art. 94.

De Gouverneur Generaal moedigt door alle middelen, binnen des- 
zelfs bereik, den landbouw aan, en bevordert, zoo veel doenlijk, do 
teelt van voortbrengselen, voor den handel met Europa geschikt.

Art. 95.

daaromtrent bij dit Reglement, 
aan alle ingezetenen van Nc- 

om op de gronden, door hen in eigendom,

Over het algemeen, en voor zoo ver 
geene uitzonderingen voorkomen, is het 
derlandsch Indie vrij, 
huur, pacht of gebruik bezeten, zoodanige voortbrengselen te teelcn, 
als zij yerkiezen en om daarover naar goedvinden te beschikken, na
dat de verschuldigde belasting gekweten en aan de voorwaarde der
uitgifte van den grond voldaan zal zijn.

Art. 90.

; Al de bijzondere land-eigendommen, op de eilanden Java en Ma- 
dura, op welke de gehoudenis rust van eene vcrpligtc teelt cn 
ring van koffij, zullen hij voortduring, en tot zoo lang daaromtrent 
anders door den Koning zal zijn bevolen, aan die verpligting onder
hevig zijn.

De zoodanigen daarentegen, op welke de koflijteelt 
der eigenaren is overgelaten, onder gehoudenis evenwel, om koflij 
teelende, dezelve te moeten leveren, worden bij deze, uitdrukkelijk, 
van die verpligle levering ontslagen.

De Gouverneur Generaal is bevoegd om, yoor zoo ver de laatstge-

leve-

de keuzeaan

L
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: >
melde landen, gelegen zijn in de nabijheid van districten, alwaar 
de vcrpligte teelt en levering bestaat, zoodanige maatregelen le ne
men, ter wering van sluikerij, als de belangen van de Indische 
.Regering zullen vorderen.

»

i n

Art. 97. *
9

De Gouverneur Generaal moedigt op de meest geschikte wijze, 
den scheepsbouw en de zeevaart aan.

Bijzondere bepalingen, aan de Koninklijke goedkeuring onderwor
pen, regelen de voorwaarden, waarop de koloniale zeebrieven kunnen 
worden verkregen.

*
t

.

ijy
iArt. 98. i

1 : «•: 
1
■M

,i'; De Inlandsche bevolking geniet de bijzondere bescherming der Re- 
gering.

Alle geldafpersingen, knevelarijen en willekeurige beschikkingen 
over der Inlanders personen, goederen cn arbeid, zijn ongeoorloofd.

Alle Europesche en Inlandsche ambtenaren, die zich aan deze 
misdaden schuldig maken, zullen strengelijk gestraft worden.

De Residenten en andere civiele gezagvoerders zijn verpligt daarte
gen te waken, cn aan de Inlanders gelegenheid te geven, om vrije
lijk hunne klagten in te brengen.

?

:
;

afi
fi
HÉÉ

.

Art. 99. .

De Gouverneur Generaal zorgt voor de goede behandeling der In
landers,' op de landen, aan Europeanen of anderen afgestaan, alsmede 
dat deze laalsten zich, met opzigt lot het afvorderen van diensten en 
opbrengsten, stiplelijk houden 
(leningen. Hij waakt aan 
gezetenen der bijzondere landen de op hen rustende verpligtingen 
behoorlijk nakomen.

aan de algemeene of bijzondere veror
den anderen kant, dat de Inlandsche op- i

V
j

Art. 100.

De Inlandsche bevolking is verpligt, om, op dc aanwijzing van ’s Lands 
ambtenaren, de openbare wegen cn bruggen te onderhouden, alsmedó 
om, tegen dc op hoog gezag, geregelde betaling, de personen en 
goederen over land te vervoeren.

Aan de ambtenaren is het vergen van andere diensten, dan door 
dc bestaande bepalingen gewettigd worden, stiplelijk verboden.

ï

!
66
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Bijzondere reglementen, naar do aloude landsgebruiken geschoeid, 
bepalen de diensten, welke de bevolking verpligt is, aan bare Hooi
den te bewijzen.

Art. 101.

Be bijzondere landeigenaren en landbouwers zullen geene diensten 
van de opgezetenen hunner landen mogen vorderen, welke niet uit
drukkelijk bij de reeds bestaande of nader te maken bepalingen ge ■ 
wetligd zijn.

Art. 102.

Het is aan geene ambtenaren, Europesclie of Inlandsche, noch aan 
iemand anders geoorloofd, om aan anderen de beschikking over de 
gronden en inwoners der dessa’s af te staan.

Echter zal aan de ingezetenen gelegenheid worden gegeven, om 
tot voortzetting van nuttige ondernemingen, overeenkomsten ann to 
gaan met de oudsten en voomaamsten der dessa’s, zoo wel tdt het be
houwen van gronden, en het leveren van bijzondere voortbrengselen; 
als tot bet verleenen van persoonlijke diensten. De wijze waarop 
dit een en ander kan geschieden, wordt van tijd tot tijd, door den 
Gouverneur Generaal bepaald, volgens het beginsel, om de Inlandsch.s 
bevolking tegen alle willekeur te beschermen, doch tevens om, i.-' 
het algemeen belang, aan nuttige bedrijven, de noodige handen te 
verschaffen, tegen een matig loon.

Art. 103.

Het nemen of geven van verpandelingen, ter verzekering van gel • 
delijke schulden of aangegane verbindtenissen, wordt op de eilanden 
Java cn Madura verboden; bijzondere verordeningen bepalen de 
straffen der overtrederst en wat verder noodig is, ter betere werking 
van dit verbod.

Op de overige bezittingen, alwaar de maatschappelijke instellingen 
en gebruiken liet toepassen van gelijke bepalingen voor alsnog ver
bieden, wordt de wijze, waarop vrije menschen zich voor schulden 
zullen mogen verpanden, door den Gouverneur Generaal, onder vaste 
regelen gebragt, ten doel hebbende, de trapsgewijze afschaffing van 
dit gebruik;■

;

Art. 104.

De slavenhandel en de invoer van slaven in Ncderlandsch Indie, 
zijn verbodeüi
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i
ü•• De wetten bepalen de straffen des overtreders, en de Gouverneur 

Generaal beraamt de meest geschikte maatregelen, tot verzorging der 
alzoo aangebragte menschen.

'
V-t

Art. 106.
I

: •-
«rOmtrent de behandeling der thans aanwezige slaven, zoo wel als 

.omtrent hun lot en dat hunner kinderen en alles wat tot de slavernij 
betrekking heeft, worden de meest redelijke voorzieningen, na ver
kregen magtiging des Konings vastgesteld.

’

!<■

!: '£

Art. 106.:
{

Al de havens van Nederlandseh Jndie, welke van tijd lot tijd, bij 
bijzondere reglementen of besluiten, voor den grooten handel worden 
ppengesteld, zijn toegankelijk voor alle volken, met welke het koning
rijk der Nederlanden in vriendschap leeft, en zulks in tegenoverstel
ling van de havens, slechts voor den kleinen handel opengesteld, 
^aarin geene dan kustvaarders en Inlandschc vaartuigen kunnen wor- 

. ;len loegelaten. De Moluksche eilanden blijven uitdrukkelijk onder 
laatstgemclde begrepen, tot zoo lang daaromtrent anders; door den 

rjConing zal zijn bevolen.

■m0,
i pa
"Üim
JjmArt. 107.

;p'
#Met de schepen, die alzoo toegelaten worden, mogen alle soorten 

van goederen en liandelwaren worden aangevoerd, voor zoo Yer zij 
niet bij bijzondere wetten of verordeningen zijn verboden.

Omtrent de wijze van invoer der goederen, moeten de schippers, 
eigenaren of geconsigneerden zich aan de bestaande of nader vastte 
stellen bepalingen onderwerpen.

Dc Gouverneur Generaal draagt zorgt, dat daardoor, zoo min mo- 
den handel worde toegebragt.

|

gelijk, belemmering aan

Art. 108.

Dc handel op het Rijk van Japan, wordt bij uitsluiting, voor re
kening Yan den Lande gedreven, tot zoo lang daaromtrent door den 
Koning, andere bepalingen zullen worden gemaakt.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze alom 
worden gepubliceerd, ter plaatse waar zulks gebruikelijk is, en voorts

*
f
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geinsereerd in de Jayasche Courant en in liet Staatsblad van Neder- 
landsch Indie.

Lasten en bevelen voorts, dat alle hoogere en lagere kollegien en 
ambtenaren, justicieren en officieren, ieder voor zoo veel hem aan
gaat, aan de stipte nakoming dezer de hand zullen houden, zonder 
eenige oogluiking of aanzien des persoons.

Gegeven te Batavia, den 26sten September 1836.

DE EERENS.

Ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal. 
De Algemeene Secretaris,

iï, J. HOOGEVEEN.
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