
DE BATAVIASCHE STATUTEN EN DE
BUITENCOMPTOIREN.

DOOR

Prof. Mr. J. VAN KAN.

— De Bataviasche Statuten zijn eene verre van
volledige codificatie. Niettemin houden zij, althans op het stuk van
procesrecht en in mindere mate ook voor het strafrecht, een afgerond
geheel van rechtsregelingen in, dat den rechter tot veilig richtsnoer
strekte en waarmede bij de Bataviasche colleges en elders groote en
algemeene ingenomenheid bestond. Het moest daarom voor de recht-
sprekende kooplieden der buitencomptoiren, die tastend zochten naar
de rechtsregels, welke zij hadden toe te passen, van groot gewicht zijn
of zij al dan niet naar de Bataviasche Statuten grijpen mochten en
moesten.

Hiermede is de vraag gesteld: hadden de Bataviasche Statuten
ook rechtskracht in de buitencomptoiren ?

Mr. Pieter Mijer — de latere Gouverneur-Generaal —, de eerste,
die de rechtsgeschiedenis der Compagnie tot voorwerp van weten-
schappelijk onderzoek heeft gemaakt, doet deze stellige uitspraak:
„De Statuten... hadden slechts kracht van wet te Batavia, dat zich
destijds uitstrekte aan de Oostzijde tot aan de grenzen van het toen-
malige koninkrijk Cheribon, aan de Westzijde tot aan de limieten van
het Bantamsche rijk, aan de Zuidzijde over het geheele land tot aan
de Zuidzee, en aan de Noordzijde over de zeè en de eilanden daar-
omtrent. En zelfs in de volgende eeuw, toen de Compagnie een erkend
landbezit over geheel Java en ook op onderscheidene plaatsen, buiten
dat eiland, had verworven, hebben de Statuten van Batavia nimmer
kracht van wet gehad buiten dat gedeelte, hetwelk destijds onder den
naam van Batavia bekend was" *).

i/rfrop^ /o/ de <?MCW«/«IW <f<?r codi/tcafiV in Afftfrr/onetac/i /ndi'ë, in 7"»)'rf-
t/oor Neêr/awrf\s 7n<fië, II , Ie deel (1839), bl. 230, overgedrukt in A'fcter-

/ancfac/ie /aarboefceji fa» n̂ .r<7<?/<>£rdA<?j<i e« wefpm'n^, deel III (1841), bl. 46.
Zie ook bl. 243 (58): „dit Stads-Wetboek".
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256 DE BATAVIASCHE STATUTEN EN DE BUITENCOMPTOIREN.

Op Pieter Mijer's gezag is deze voorstelling door de oudere schrij-
vers veelal aanvaard en wordt zij ook door nieuweren nog gehuldigd *).
Zij berust voornamelijk op de duiding van de omschrijving in het
aanvangskapittel der Statuten van het Bataviaasch landsgebied, het-
welk, naar stilzwijgend wordt vooropgesteld, met het rechtsgebied
der Statuten vereenzelvigd wordt. Zij is beïnvloed*) door het beeld,
dat de Commissie tot de Oost-Indische Zaken zich van het geldings-
gebied van het Bataviaasch wetboek gevormd had. In de door de
Commissie opgestelde Conjj'dÉ?rah'ë« rn ^4dw)'j van 31 Augustus 1803
worden de Statuten, waarmede de Nieuwe Statuten bedoeld zijn —
doch dit maakt ten aanzien van de opgeworpen vraag geen verschil —,
niet alleen gekenschetst als „plaatzelijke wetten van Bataaf sch Indien"
doch daaraan wordt toegevoegd, dat de verzameling „bestemd was
geweest om tot een plaatzelijk wetboek te kunnen dienen" *).

Algemeenen bijval heeft deze meening echter niet vermogen te oog-
sten. Vóór en na Mijer heeft het geloof in de rechtsgeldigheid dei-
Statuten, behalve voor Batavia en ommelanden, ook voor de andere
streken van het handelsrij k aanhangers gevonden, zonder dat dezen
zich nochtans om de rechtvaardiging van hunne opvatting bekom-
merden *).

Aandachtige doorlezing van de resolutie, waarbij de Bataviasche
Statuten zijn ingevoerd, benevens van het slotkapittel van het wetboek
zelf (kap. 49 „Besluyt") heeft anderen er toe gebracht, de juistheid
van Mijer's meening uitdrukkelijk in twijfel te trekken en te stellen,
dat „in ieder geval de invloed van deze Statuten buiten haar eigenlijk
rechtsgebied niet [mag] worden onderschat"®).

i) Zie G. Lauts, G«r/»iVd£»(ij rfcr A'«/«7awdw.f IH /»diê', I, Groningen 1852,
bl. 261; J. G. Rochusscn, Z)c cdiww ctir w uon«!(//w C<J/>I7I7>«M /»W«/>MW dt#era/
irodi* ciV«7w /«do-AV<*rtoidiV«.r a rodiVe riVi'/i uo^/ro, Pr. Utrecht 1853, bl. 5;
Mr. J. K. J. de Jonge, /)<? 8/iiowil twi /irt M?ideWa»d.tt7i jKa,? i» Oo.sf-/nrfi7\
VI, 's-Gravenhage 1872, bl. XXVIII, n. 1; G. C. Klerk de Reus, Gwc/iiY/itftc/w-
(/efrerMtcfe der MVd«78fidt.K-ft-O.JfiHdi«/i«i Cow/iaj/Hk?, [Batavia 1894], bl.
136; £«c.v/>/o/>o«frV ^«t AT«teWand.rc/i-/)Kiië, in v" Strafrecht, 2e druk, IV, bl.
129, Ie kol. (artikel van mr. L. S. Louwes).

*) Zie Ti>'rfjc/iri/t, bl. 256; /oar&ocfee», bl. 70.
^) Mr. P. Mijer, F«\sa»iWi»i<7 ï'on in-rf/tte/tën, orrfonnanciè». e» r<7(?/f«i?Hi«>i,

Batavia 1848, bl. 214. De tweede aanhaling is in aansluiting bij het zinsverband
eenigszins verschikt.

*) F. Saalfeld, Gctf/iiV/i/e rfcj /io//óWtVcA<?n üro/oiuafe'W(?n^, Göttingen 1812,
bl. 115-116; J. P. Metman, £><? noHwiWü in gui&iu rfi'^(^a; OT^//iorfiw />roffrfe«dt
i» /oro cüi'/i ef corfice 7n</o-«fffr/anrfico a codice noj/ro, Pr. Leiden, Rotterdam
1855, bl. 3; J. J. Meinsma, GMcAinfoiw Ï '« I d<- ATfrfer/awdif/re Oo^/-/«dwc/if

S<?n, I, Delft 1872, bl. 69.
Formuleering van Mr. C. C. van Helsdingen, G«cAiVd«»M d<?>- A^ed.-Zndi-
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Het loont de moeite, deze voor ons begrip van het rechtsleven der
buitencomptoiren belangrijke strijdvraag nader onder de oogen te zien.

eter //00<7£ i?e<7£m'n<7. — Als uitgangspunt voor elke
verdere beschouwing dient de opzet van Van Diemen's Regeering ten
aanzien van het geldingsgebied der Statuten te worden vastgesteld.

Die opzet spreekt duidelijk uit de zooeven bedoelde resolutie van
5 Juli 1642, waarbij het nieuwe wetboek werd ingevoerd. In de con-
siderans lezen wij: „Ontbieden daeromme ende bevelen die van onsen
Rade van Justitie, als den gerechte in Batavia, mitsgaeders alle andere
justicieren ende officieren, onder onse gehoorsaemheyt staende, 't bo-
vengemelde tractaet... poinctuelyck te onderhouden ende te doen
onderhouden" *). Daarmede is onomwonden uitgesproken, dat de Sta-
tuten geschreven zijn voor het geheele handelsrijk. Die uitspraak
wordt nog eens in ronde woorden bekrachtigd aan het slot der reso-
lutie, in het zoogenaamd „Besluyt": „Gelyck dan oock alle vice-
gouverneurs, presidenten, overheden, justicieren ende rechters van
de affgelegen landen, steden ende plaetsen, onder de gehoorsaemheyt
van den Nederlantsen Staet in dese landen sorteerende, hun nae dit
ordonnantiebouck gehouden sullen wesen te reguleeren" *).

Staat derhalve de toeleg der Hooge Tafel bij de uitvaardiging van
haar wetboek vast, het is van wezenlijk belang na te gaan of die toeleg
zich in den loop der tijden ook onverzwakt gehandhaafd heeft.

corft/icottV, Weltevreden [1923], bl. 15. Zoo reeds Dr. W. Roosegaarde
Bisschop in Burge's ComOTe/ifortVj o» Co/oma/ <wirf ForWgro LCKW, new ed.,
London 1907, I, bl. 102, en Modern i?o»ian Dufc/j Lorec, (inaugurale rede),
's-Gravenhage 1908, bl. 18-19. Zie verder Dr. F. W. Stapel, Byrfraaen fo* rfe
(/cttr/nVtfeHW aVr r«-ijj7.?/>ra<ifc ui; aV Fereeniprfe Oo.rfMirfi.rc/ie Com/xjflmV, in
öt)'<fra(7<?tt /of rf<? f<w/-, /a«rf- en z>0/&eufrun<fe wow A''erf<?r/(i«-rfjc/i-/«<fi(', deel 89
(1932), bl. 59; dr. A. Wijpkema, Die iYw/o<?rf t'on Nerfer/fnirf e» i
/»<fië o/> /ief on^/awt e» •ontztnüe/tnsr zwi rfiV «i jwMf «n SMirf- /̂Wfea /o/
Pr. Leiden, Amsterdam 1934, bl. 30 e.v..

Geen rekening behoeft te worden gehouden met de door Raffles verkondigde
voorstelling, dat de Statuten van Batavia „never underwent a regular promul-
gation" en derhalve „the rules contained in it were not considered as possessing
the force of law, except in so far as they might be found to be conformable
to the orders, proclamations, and regulations of the Indian government, or of
the Directors of the East-India Company" (Hij/ory o/ /ara, London 1817, I,
bl. 281). Deze uitspraak berust op de verwarring van de Bataviasche Statuten
met de Nieuwe Bataviasche Statuten. Zij is zoozeer met de feiten in strijd, dat
Mij er zich heeft laten verleiden haar, zeer beslist tegen Raffles' bedoeling en
tegen den duidelijken zin der woorden in, te lezen met betrekking niet tot de
Statuten, doch tot de Nieuwe Statuten (7v<fc<:/rr«/f, bl. 242, n. 1).

1) Van der Chijs. I. bl. 473-474.
2) T.a.p., bl. 594.

Dl. 100. 17
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Z)oor rfe Mester.? 0£w.rft'<7tf. — Allereerst hadden zich daarover
uit te spreken de Bewindhebbers in het moederland. Gelijk bekend, is
de goedkeuring van de Bataviasche Statuten door Heeren Zeventien
geschied bij de generale instructie voor Gouverneur-Generaal en
Raden van Indië van 26 April 1650. Daarin wordt de toepasselijkheid
der Statuten voor de buitencomptoiren uitdrukkelijk bedacht: „Dat
de respective subalterne collegiën van justitie ende policie met mo-
deste, yverige, getrouwe persoonen becleet en yder in syn ampt be-
hoorlycq gemainteneert moogen werden, waertoe dan oocq voor als-
nogh provisionelycq dienen sal het ordonnantie- ende placcaetboecq,
door de Ed. Joan Maetsuycker voordesen tsaem getrocken" *). Die
beslissing kan geen andere beteekenis hebben dan deze, dat Van Die-
men's bedoeling, de Statuten ook buiten het landschap Batavia toe-
passelijk te verklaren, door de Principalen wordt onderschreven*).

Die opvatting is ook later in het moederland de geldende gebleven.
Pieter van Dam vermeldt haar in zijne B<?5c/jryvm<7e uitdrukkelijk
met verwijzing naar en aanhaling van het „Besluyt" der Statuten,
waarin aan alle machthebbers in de buitencomptoiren gelast wordt,
zich het Bataviaasch ordonnantieboek tot richtsnoer te laten strek-
ken *).

In 1717 schrijven de Bewindhebbers naar de Kaap, in antwoord,
op eene hun door den Politieken Raad der Goede Hope gestelde vraag
omtrent de wraking van leden van den Justitiëelen Raad uit hoofde
van bloedverwantschap: „Voorsooveel 't toekomende aangaat, sal men
sig in alle occurreerende geleegentheeden hebben te reguleeren na de
Statuten van Batavia en 't nader geordonneerde dienaangaande" *)

Door /atere i?£<7£mH<7£n voor^e-src/. — Bij gebrek aan desbetref-
fende bescheiden is het niet mogen gelukken, de aldus door de moe-
derlandsche Meesters bevestigde Regeeringspolitiek in den loop der
zeventiende en achttiende eeuwen stap voor stap te volgen. Doch er
zijn voldoende aanwijzingen om boven twijfel te stellen, dat de eerste

i) Van der Chijs, II, bl. 152. De tekst wordt bij Mijer, 7"i/<frc/iW//, bl. 229-
230, /oorèoe/feeM, bl. 45-46, zwaar gehavend weergegeven. Blijkbaar heeft deze
schrijver in 1839 alleen de verminkte lezing gekend en misschien schuilt daarin
de reden, waarom hem de ware strekking der genomen beslissing ontgaan is.
Zie echter de Kfrramf/tng i'<m i«.tfn«r/iën enz., bl. 112.

") Vgl. Dr. Stapel, t.a.p., bl. 61, n. 2 en Dr. Wijpkema, t.a.p., bl. 11 en 30.
») Boek III. 2e hoofdcapittel, ARA, Kol. Arch. 107F, bl. 81 v°. In Dr. Sta-

pel's uitgave der fiwc/iryn'itpc is deze afdeeling nog niet opgenomen.
•*) Brie/ wow ƒƒ/ƒ X F / / aan G. en /?. o. d. Cafeo de Goede //oo/> j-au i5 /u/i

J7J7, bl. 5, ARA Kol. Arch. 463.
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opzet nimmer eenige wijziging van beteekenis heeft ondergaan.
In 1688 greep de Regeering Camphuis in, toen men op Amboina

van de gelding der Statuten niet scheen te weten *). In 1697 trof de
Regeering Van Outhoorn voor Ternate een maatregel van soortgelijke
strekking ^). In eene ordonnantie van 10 Maart 1705 krijgen Van
Hoorn en zijne Raden de gelegenheid de gedachte, welke op dit stuk
aan de politiek der Regeering ten grondslag lag, tot uitdrukking te
brengen. Het gold toen het Ambonsch Groot Plakkaat *), eenige jaren
tevoren door den gouverneur Coyett vastgesteld, aan de kritiek der
Hooge Tafel te toetsen. Bij herhaling worden dan tegenover de nieuw
ontworpen bepalingen de voorschriften van het Bataviaasch wetboek
gesteld, onder vermelding, dat de Statuten op Amboina „behooren te
worden opgevolgd" of „maar simpelijk moeten werden opgevolgt",
somtijds met „uitsluiting van nieuwe wetten' of de toevoeging, dat
„men niet verder zal mogen gaan dan de Bataviase Statuten'"*). Ter-
zelfder tijd werd ook de Ambonsche landraad ter zake van de vast-
stelling van boeten en salarissen, door de Regeering naar de Bata-
viasche Statuten verwezen *). Zoo handhaafde dus de Regeering in de
practijk haar oorspronkelijk standpunt ongerept.

In de ordonnantie van 10 Maart wordt ook de beginselvraag zuiver
gesteld en aldus beantwoord: „Ook hiervan spreken de Bataviase
Statuten, die zowel voor Ambon als voor andere plaatsen een wet
moeten zijn en darom in deesen alleenlijk opgevolgt zullen mogen
werden" °).

Het was wederom een te Ambon gerezen twijfel aangaande de
gelding der Statuten of haren omvang, die in 1744 de Regeering Van
Imhoff tot de hernieuwde vaststelling van het bij voortduring onge-
wijzigd Regeeringsstandpunt bewoog'). Elf jaar later, in 1755, be-
vestigde en verscherpte de Regeering Mossel dit standpunt in een
schrijven aan de Padangsche bestuurders *).

1) Zie hierna, bl. 263.
2) Zie hierna, bl. 264.
*) Zie hierover Mr. J. van Kan, [/»'< rfe r?cAf J.<7?.ftr/tte<fettw der Co»t/>apmV, II,

Bandoeng 1935, bl. 7 e.v.
•*) Landsarchief, /Jwbon 730, bij de artikelen S, 17, 20, 22, 24, 25, 37, 50, 63,

65, 66, 67. (De gegevens voor deze verhandeling zijn in hoofdzaak te Batavia
verzameld; vandaar de vele verwijzingen naar bescheiden, in het Landsarchief
bewaard. Tenzij anders wordt aangegeven, is het Landsarchief bedoeld.

«) J?M. i;an G.-G. CM if/?, z/a» i4 Decem&a- i705, bundel 1705, II, bl. 984.
o) T.a.p., bij art. 21.
*) Zie hierna, bl. 276.
*) Zie d.t.p.
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260 DE BATAVIASCHE STATUTEN EN DE BUITENCOMPTOIREN.

Wederom elf jaar later, in 1766, bood de voorbereiding van de
Nieuwe Bataviasche Statuten Van der Parra's Regeering de gelegen-
heid zich uit te spreken en zij deed het met groote beslistheid. In de,
zooals men weet, nimmer vastgestelde ontwerp-resolutie tot invoering
van het aangevulde en herziene wetboek wordt vooropgesteld, dat de
Statuten niet alleen te Batavia „in train gebragt" worden en niet
alleen zullen binden zoowel den achtbaren Raad van Justitie dezes
Casteels als den geregte dezer stad (de Schepenbank), doch ook zullen
„strekken ter narigt en opvolging van en voor de gezamentlyke justi-
cieren en officieren op alle de buytencomptoiren van Nederlands In-
dia", terwijl aan „de respective justitiëele raaden op alle onderhoorige
comptoiren van Nederlandsch Indië" nogmaals wordt bevolen, „deze
geamplieerde en verbeeterde Statuten van Batavia, mitsgaders alle
articulen, daarinne vervat — zoo zeggen de Nieuwe Statuten de Oude
na — punctueelyk te onderhouden en doen onderhouden". Weliswaar
wordt ook ditmaal gewaagd van het „nieuw plaatselyk wetboek",
maar daaraan wordt aanstonds toegevoegd, dat dit plaatselijk, dat wil
niet anders zeggen dan in de eerste plaats voor Batavia geschreven,
wetboek ,,alomme van kragt en waarde zal werden gehouden" *).
Hoezeer dit duidelijk voorschrift voor de toekomst nimmer tot wet
is verheven, is het nochtans van groote beteekenis, omdat zich daarin
ongetwijfeld weerspiegelt de overtuiging der Hooge Tafel, dat het
niet anders gesteld was met de geldende (oude) Statuten, die thans
voor afschaffing worden voorgedragen.

De vraag komt twaalf jaar later nogmaals ter sprake in eene uit-
voerige nota, welke in 1778, onder De Klerk's bewind, over de des-
tijds beraamde herziening van het procesrecht is geschreven door de
Raden extraordinair van India David Joan Smith en Jan Hendrik
Poock*). Ook bij die gelegenheid wordt het Regeeringsstandpunt,
zooals het van ouds was vastgesteld, opnieuw beleden: . . . . . dat de
Regeering in 't doen opstellen der Statuten of ordonnantieboek van
Batavia mitsgaders in 't doen emaneeren en promulgeeren derselve
tot narigt en observantie van iedereen gehoorende onder het ressort
der Nederlandsche Compagnie in India . . . " ").

Zoo schijnt de slotsom gewettigd, dat de opzet der Hooge Regee-
ring, door haar eigen onafgebroken practijk bestendigd en door de

i) Van der Chijs, IX, bl. 28.
*) Zie Mr. J. van Kan, t.a.p., I. Batavia 1930, bl. 71.
••<) D.t.p., bl. 187.
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Meesters bezegeld, geen andere is geweest dan deze: de Bataviasche
Statuten zullen in geheel het handelsrijk gelden als wet.

7)e &0j£wwr.r/>ra<:<yfe d^r &Mttewco»K/>fotr<?M. — Men maakt zich echter
eene al te eenvoudige en derhalve scheeve voorstelling van zaken
door aan te nemen, dat daarmede de feitelijke naleving van het Bata-
viaasch wetboek alom in de buitencomptoiren was verzekerd. Men
moet er op bedacht zijn, dat ook ditmaal de altijd dreigende klove
tusschen rechtsvoorschrift en rechtswerkelijkheid gapen kan.

Het is ook op dit stuk ondoenlijk gebleken, door het speuren van
gegevens een algemeen onderzoek in te stellen, dat alle deelen van
het Compagniesgebied omvat. Maar ten aanzien van de groote comp-
toiren Ceilon, Amboina en de Kaap, benevens van enkele andere, be-
schikken wij over aanwijzingen, waaruit blijkt, dat de bedoeling,
die bij de uitvaardiging van de Statuten had voorgezeten, tot som-
migen aanstonds, tot anderen echter nauwelijks of in het geheel niet
was doorgedrongen, zoodat de Hooge Tafel moest ingrijpen om deze
laatsten te herinneren aan het reeds in 1642 verstrekt en in 1650 be-
vestigd voorschrift.

CVJ/OM. — Op Ceilon schijnt men het bevel der Regeering van meet
af te hebben verstaan.

Eene resolutie van 24 Augustus 1659 van het Noordelijk Comman-
dement ter beteugeling van de slavenmishandeling brengt de desbe-
treffende bepalingen der Bataviasche Statuten in herinnering en ver-
maant eenieder zich daaraan te houden*). Sedert de tweede helft der
zeventiende eeuw worden de Bataviasche Statuten herhaaldelijk ver-
meld als grondslag van geldende rechtspleging, tevens, wanneer de
practijk aarzelingen vertoont, aangewezen als richtsnoer van recht-
spraak voor de toekomst. „Dat de justitie moet worden bedient naar
de ordre van de Bataviase Statuijten gelijck hier in gebruijck is, son-
der eenige affwijcken", zoo houdt Rijcklof van Goens in 1661 den
gouverneur van Ceilon voor*), en in 1675 drukt hij het zijn. zoon en
opvolger in het Kasteel Colombo op het hart: „geen andere forme
van justitie... dan die present in gebruyck, en na de wetten des

i) De resolutie in Engelsche vertaling is te vinden in het Public Record
Office te Londen, CO. 54/124, nr. XII.

*) Cofwtrfwafi'ën, Landsarchief, ÖMttenWd 134, bl. 11.
•*). JWfmörte zxjtt owrfjwe 7?ycHo/ t/an GO<?M.? (Ceilon 1675), uitgave E. Rei-

mers, Colombo 1932, bl. 83.
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vaderlandts ende de Bataviase ordonnantie gerigt is" ') . Toen Cor-
nelis Jan Simons bij zijn optreden als gouverneur van het eiland, in
1703, op het stuk van „steyl ende forma", door den Raad van Justitie
in acht genomen, „vrij wat disordres" aantrof, wist hij niet beter te
doen dan „de president en andere leeden van dien (Raad) seer ernstig
[te recommendeeren] de lectura der Statuten van Batavia . . . " * ) .

Voor het Noordelijk commandement staan ons gelijksoortige uitin-
gen ten dienste, die er op wijzen, dat ook daar eene zelfde practijk
als ter hoofdplaats gold. „De Nederlanders worden aldaer berigt vol-
gens de wetten des vaderlands ende der Statuten van Batavia", zoo
verhaalt ons de aftredende commandeur van Jaffnapatnam Anthonie
Paviljoen in 1665 *). En toen, dertig jaar later, Hendrik Zwaarde-
croon zich tot heengaan gereedmaakte, uitte hij den wensch, dat „de
vergadering van justitie... in zo veel eere en waardigheid worde ge-
considereerd als immers zij, volgende d'ordre en regulamenten, die
daeromtrent zijn gesteld bij de Bataviase Statuten als andere instruc-
ties meer" *).

— Geheel anders stonden terzelfder tijd de zaken op
Amboina.

Het spreekt van zelf, dat de Statuten spoedig na hunne voorloopige
vaststelling, in 1642, naar het Kasteel Victoria zijn verzonden. Of die
toezending daar ter plaatse is opgevat als een bevel tot naleving, is
niet te zeggen. Wel zijn teekenen voorhanden, die er op wijzen, dat
plaatselijke regelingen bij het Bataviaasch wetboek soms aansluiting
hebben gezocht. Althans wordt vermeld, dat, toen bij resolutie van

*) M>»wi(.' t>oji ofÉTgow Conie/u /a» .SVHWH.T (Ceilon 1707), Government
Archives Colombo 1010 D, bl. 63.

-) AfcmonV TOH oz'cr^aw ^«//lonie P<n.i//ocn (Jaffnapatnam 1665), Govern-
ment Archives Colombo 108 D, bl. 366.

*) AfemonV TO» ow.gar* //endrtt ZTO<wrd<?croo» (Jaffnapatnam 1697), Go-
vernment Archives Colombo 2284 D, bl. 138-139.

Wij hebben in deze uiteenzetting alleen de oude teksten laten spreken. Intus-
schen mag hier niet worden verzwegen, dat sedert het begin dezer eeuw op
Ceilon zelf eene andere voorstelling is aanvaard en voortleeft. De invoering van
de Bataviasche Statuten zou niet, zooals hier betoogd wordt, aanstonds na
hunne uitvaardiging zijn geschied, doch integendeel gewacht hebben op de be-
krachtiging van het wetboek door den Politieken Raad van Colombo, welke
eerst bij resolutie van 3 Maart 1666 zou zijn gevolgd. Zie Burge, t.a.p., I, bl.
110-111. Deze voorstelling berust op misverstand. Het zou echter te ver voeren,
zulks bij deze gelegenheid aan te toonen en over de aanleiding tot het gerezen
misverstand uit te weiden. Wij hopen spoedig op dit punt in ander verband
terug te komen.
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24 Juli 1647 het college van Chineesche Boedelmeesters werd opge-
richt, tevens werd voorgeschreven „zig daaromtrent te reguleeren na
de instructie bij de Bataviase Statuten om 't collegie van boedelmees-
teren aldaar beraamt"*).

Weldra schijnt echter het besef, dat de Statuten ook voor Ambon
geschreven waren, zoo het al bestaan had, verloren te zijn gegaan.
Toen, in 1678, Anthonie Hurdt eene instructie voor den provisioneel
fiscaal van Ambon vaststelde, vond hij de gelegenheid, daarin de
rechtsbronnen op te sommen, waarnaar te Ambon de strafvervolging
kon geschieden. Achtereenvolgens worden genoemd: de goddelijke
wetten, de crimineele statuten, de plakkaten, de boeken Mozes, de
vaderlandsche statuten, „beschreven in sommige gedrukte boeken, als
Damhouder en andere"*). Maar van de Bataviasche Statuten wordt
niet gerept.

Zooals uit later gevoerde briefwisseling blijkt, stelde men zich in
het Kasteel Victoria op het standpunt, dat omtrent de toepassing te
Ambon van de Statuten nimmer eenig voorschrift uit Batavia was
ontvangen. Het duurde geruimen tijd eer die eigendunkelijke opvat-
ting der Ambonsche bestuurders tot de Hooge Tafel doordrong. Toen
dat eindelijk geschiedde, toonde Camphuys' Regeering zich verbolgen
over hetgeen zij „uijtvlugten" noemde. Bij missive van 2 Maart 1688
werd een exemplaar der Statuten ,,in copia" aan den Politieken Raad
te Ambon toegezonden, met de mededeeling, „dat niemand bevoegt is
daartegens te excipiëeren". Tegelijk werd de misvatting omtrent de
gelding van het Bataviaasch wetboek rechtgezet door insluiting van
een „autenticq extract uijt de instructie der Heeren Principaalen de
dato 26 April 1650 voor sooveel Haar Hoog Edelens deze Statuten
daarbij approbeeren", met deze schampere terechtwijzing: „Hadden
die eijgenwijze luijden, die niet veel credits voor die Statuten gehad
hebben, geleesen het placcaat van 1 Juli 1642, 'twelk daer voorin tot
een voorreede geschreeven staat, soo souden sij niet gesegd hebben,
dat op derselver observance geen ordre van hier gesonden was, alsoo
het contrarie daarbij te vinden is" *).

Van dat oogenblik af is de wind gekeerd. De gouverneur Dirk de
Haas beijvert zich, voor de Bataviasche Statuten de plaats in het

*) MfmartV wo» oiwgratr J'FiV/etn Forfrr«j (Ambon 1767), Landsarchief,
^mfcon 719, bl. 262.

") Bij Valentijn, II, B<\JcAW/7i'n<7i? Mm ^Hifcoina, bl. 315.
•') De missive van 2 Maart 1688 is te vinden in den bundel POSI/IW* Ordrw

.Z<5ó9-ió94, Landsarchief, /imbojt 691; het gedeelte, waaraan de aanhalingen en
de overige mededeelingen zijn ontleend, bl. 181-182.
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Ambonsch rechtsleven te herwinnen, welke hun te lang onthouden
was. Nog vóór de aankomst van de vermaning der Regeering, terwijl
de briefwisseling over de toepasselijkheid van het wetboek voor Am-
bon nog in gang was, werd, bij resolutie van 17 Februari 1688, aan
het pas opgericht college van commissarissen voor huwelijksche en
kleine zaken, gevormd uit de samenvoeging van twee bestaande af-
zonderlijke colleges, „tot reglement voorgeschreeven de ordre, in de
Batavia Statuten vervat"*). Even later, bij resolutie van 20 April,
werd de rentevoet te Ambon gebracht op „den ordinairen intrest, in
de Batavise Statuten vervat"*), welke bepaling door Schagen in het
Groot Plakkaat is opgenomen en zich daarin gehandhaafd heeft. Va-
lentijn deelt nog mede, dat ook Weesmeesters te Ambon waren „ge-
bonden aan de wetten, hen in de Batavische Statuten voorgeschre-
ven" *). En wanneer geruimen tijd later dit voorschrift „door onge-
paste toegeevendheid" op een hoofdpunt krachteloos dreigt te worden
gemaakt, grijpt de Politieke Raad, bij resolutie van 8 Januari 1773, in
en verwijst het college op het stuk van de successie ab intestato naar
de „statutaire wetten deser landen", dat wil zeggen naar de Batavia-
sche Statuten *).

7Vmate. — Dezelfde onzekerheid, welke te Ambon geheerscht heeft
ten aanzien van de gelding der Statuten ter plaatse, moet ook elders
zijn voorgekomen. Wanneer wij zien, dat bij missive van 1 Maart
1697, onder Van Outhoorn's bewind, een exemplaar der Statuten
van Batavia naar Ternate wordt opgezonden „omme aldaer te dienen
tot een rigtsnoer" *), dan leeren wij daaruit, dat ook in het Noordelijk
Oosterkwartier de Regeeringsopzet hoogstwaarschijnlijk eerst tegen
het einde der zeventiende eeuw is verwezenlijkt.

Z?e #a<z/>. — Een soortgelijk en eenigszins eigenaardig verloop heeft
de invoering van het wetboek gehad aan De Kaap. Van de toepassing
van de Statuten in de zeventiende eeuw zijn duidelijke sporen voor-
handen. Dr. Wijpkema vermeldt, dat de Kaapsche Politieke Raad in

i) Ambonsche .R<?a/K», Landsarchief, /4mfto» 676, in v" Co/fcffië», onder dag-
teekening 17 Februari 1688. Het feit wordt ook vermeld in de memorie van
overgave van Willem Fockens, t.a.p., bl. 261.

*) Bij Valentijn, II, »̂i&o?u<r/ï<7 Zaafce», bl. 257.
*) Deel II, Bcrc/rri/VM<7<? ran /4m&0ma, bl. 340. Pogingen om de juistheid

dezer mededeelingen aan Ambonsche bronnen nader te toetsen, zijn mislukt.
•*) Ambonsche i?ca/to, in v° Co/.'^ië», onder dagteekening 8 Januari 1773.
») Po-sifiVw O<fr« rmta /e 1637-1739, Landsarchief, Tmiate 62, bl. 571.
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1652 de emolumenten in overeenstemming met de regeling der Sta-
tuten vaststelde en — hetgeen belangrijk is — dat Van Riebeek bij
de berechting van delicten, althans van sommige delicten, waarvan
een drietal met name wordt genoemd, het algemeen Indisch wetboek
volgde i). Daaraan kan worden toegevoegd, dat het Kaapsch Dag-
register, onder dagteekening 15 Juli 1669, gewaagt van de beëediging
van den gerechtsbode „achtervolgens Statuten van India""). Hier
is echter telkens slechts sprake van toepassingen op bijzondere punten
bij voorkomende gelegenheden.

Omtrent de gelding der Statuten op andere punten of in hun ge-
heel bleek in het begin der achttiende eeuw onzekerheid te bestaan,
die in de jaren 1714-1715 tot oplossing is gebracht. Weliswaar schijnt
Cornelis Jan Simons in de memorie, welke hij als commissaris over
de Kaap der Goede Hope bij zijn vertrek in 1708 voor den landvoogd
Van Assenburg achterliet, van de veronderstelling uit te gaan, dat in
de Afrikaansche nederzetting de rechtspraak zich in de allereerste
plaats naar de Bataviasche Statuten richtte^), doch vermoed mag
worden, dat die veronderstelling goeddeels berust op de ervaring,
door den kort tevoren afgetreden gouverneur van Ceilon in zijn vorig
ambt opgedaan en overeenkomstig op de Kaap toegepast. Hoe dat zij,
bij memorie van 19 Juni 1714 richtten Weesmeesters zich tot den
Raad van Politie met de klacht, „dat er tot nogh toe van wegen de
overigheyt aan haer niet was ter hand gesteld een behoorlyk regu-
lament of ordonnantie, naer 'twelke Weesmeesteren betreffende haer
dienst hun te gedragen hadden". Tot voorkoming van de „onseeker-
heden", waarin zij „sigh continuwelyk ingewikkeld vonden", ver-
zochten zij zich „in 't poinct van haer bedieningh" te mogen gedragen
naar de Bataviasche Statuten, „ten reguarde van Weesmeesteren
g'emaneert", dan wel hen van andere instructies te voorzien. De Raad

i) T.a.p., bl. 31. De door Dr. Wijpkema aangehaalde bronnen, berustende in
het Algemeen Rijksarchief, zijn thans opgeborgen en niet voor raadpleging
vatbaar.

*) Bewaard in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; ten behoeve van
het Kaapsch Archief is een afschrift vervaardigd, waarnaar de aanhaling ge-
schiedt.

*) De memorie, gedagteekend Kaap de Goede Hoope, 19 April 1708, wordt in
verkorten vorm afgedrukt bij Valentijn, V2, Zoa&iu wm cfa /foa/> der Goerfc
Hoo/i?, bl. 136. Den in den tekst bedoelden passus vindt men op bl. 139, al. 2.
Deze heeft aanleiding gegeven tot het misverstand, dat „in 1708 Commissioner
C. J. Simons had ordered the adoption of the Statutes". Zoo J. L. W. Stock,
77«; iVeu/ S"<atttfw o/ 7n<fïa at <A? Ca/>e, in T/te 5oirfA /4/rico»t Lira;
part IV. vol. XXXII (1915), bl. 328.
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vereenigde de beide ter keuze gestelde oplossingen door, bij besluit
van 26 Juni, het zeventiende kapittel der Statuten (Weesmeesteren)
als Instructie voor Weesmeesters vast te stellen*).

Een jaar later, ter vergadering van 31 Januari 1715, rees in den
boezem van den Justitiëelen Raad de vraag in haren vollen omvang,
„of de Statuten van India mede voor een grondslag der wetten en
benevens de Romainsche en hedendaagsche regten... souden mogen
werden in train gebragt en gevolgt werden". Het rechterlijk college
wendde zich op zijne beurt tot den Politieken Raad met verzoek, „dat
geliefde de goetheijt te hebben, een instructie te beramen en in te
stellen, om de Statuten van India... in train te volgen of hoedanigh
omtrent deselve te mogen treden en daarna bij gelegentheijt van tijd
te vonnissen, opdat den Raad haar daarnaar in 't toekomende zoude
konnen en mogen gedragen". En de Politieke Raad, voorgezeten door
den gouverneur Maurits Pasques de Chavonnes, verstond bij resolutie
van 12 Februari, „dat voortaan omtrent de regts- en gedinghzaken
de Statuten van India zullen gevolgt werden", nochtans niet zonder
voorbehoud, waarop hierna wordt teruggekomen^).

Bijkans drie kwart eeuw na hunne uitvaardiging verkeerde men
dus nog in onzekerheid omtrent de toepassing van de Statuten in het
comptoir aan de Kaap en de beslissing daaromtrent werd genomen
door de plaatselijke overheid zonder eenig beroep op de aanwijzingen
der centrale Bataviasche dan wel der moederlandsche Regeering.

j . — Men mag veronderstellen, dat hetgeen gebleken is op
Amboina, in Ternate, aan de Kaap, zich in menig ander comptoir
heeft voorgedaan, zonder dat de feiten met de ons thans ten dienste
staande gegevens kunnen worden vastgesteld. Echter tevens, dat de
twijfels, op het stuk van de gelding der Statuten te voren be-
staande, in de achttiende eeuw zijn opgeheven en dat het Bataviaasch
wetboek als bron van recht door de bestuurders buiten algemeen is
erkend.

Voor Coromandel hebben wij nog eene aanwijzing in de zooeven
bedoelde richting. De in 1738 aftredende commandeur Elias Guillot
vermeldt, in zijne memorie van overgave handelende over den Stads-
raad, een gerecht voor inheemschen: „den raad is zozeer niet gebon-

i) ARA, Kol. Arch. 4050, bl. 205" e.v.. Zie Dr. Wijpkema, t.a.p., bl. 33-34.
*) /Taa/'^c/ie /?wo/«fiV fan i2 F<?6rnor» i7i5, waarin het rekest van den Raad

van Justitie aan den Raad van Politie is opgenomen, Kaapsch Archief, C 8.
Vgl. Dr. Wijpkema, t.a.p., bl. 36-37.
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den aan de Statuten van Batavia"*). Dat wil, door tegenstelling, niet
anders zeggen dan dat naar Guillot's inzicht de Justitiëele Raad, de
rechtbank voor Europeanen, wel degelijk aan de Statuten gebonden
was.

öe rec/t/,r/>raa&. — Het rechtstreeksch gevolg der erkenning door
de bestuurlijke overheid van het gezag der Statuten is dezer toepas-
sing door den rechter.

Valentijn verzekert ons tot driemaal toe, dat alomme in het Oosten
of alomme in het gebied der Edele Maatschappij of door alle recht-
vergaderingen van Indien vonnis wordt gewezen naar de Bataviaschc
Statuten"). Eenmaal wordt zelfs de weidsche uitdrukking gebezigd:
alle vonnissen *). Het is, na het voorafgaande, duidelijk, dat Valentijn
met deze laatste bewering het pad der overdrijving betreden heeft.

In hoeverre is de voorstelling, tot meer bescheiden verhoudingen
teruggebracht, aan de teksten toetsbaar ?

De oude bundels, waarin staat opgeteekend hetgeen op de recht-
spraak der buitencomptoiren betrekking heeft, zijn in het Landsarchief
in beperkten getale aanwezig. Van betrekkelijk weinige nederzettingen
worden slechts weinige gerechtelijke papieren bewaard, al mag dan
eene gelukkige uitzondering worden gemaakt voor Makassar *). Tot
overmaat van ramp blijkt uit het opgeteekende nagenoeg nooit, welke
wets- en rechtstekstcn de rechtsprekende kooplieden aan hunne von-
nissen ten grondslag legden. Dergelijke verwijzingen worden echter,
zij het bij uitzondering, in de conclusie der fiscaals aangetroffen. Op
dat eenerzijds schaarsche, anderzijds in zich zelf beperkt materiaal is
elk onderzoek, de rechtspraak der buitencomptoiren betreffende, het-
welk te Batavia kan worden ingesteld, ook dat aangaande de benut-
ting van de Bataviasche Statuten door die rechtspraak, aangewezen.
Van een volledig inzicht in het opgeworpen vraagstuk kan dan ook
geen sprake zijn. Nochtans kon althans voor ééne provincie een aantal
plaatsen worden verzameld, waaruit wij ons eenig denkbeeld kunnen
vormen van de rol, welke de Bataviasche Statuten in het rechterlijk
bedrijf der Kuste Celebes hebben vervuld.

flii <ww<7aï/e £/i<u Gmïfof (Coromandel 1738), b!. 65
=) Deel IV, L«v»w tfcr O/>/>«--/a»t(fr/oo<7d<>>j, bl. 294, 298 on 3S2-353.
3) Bl. 294.
•*) Zie Mr. J. van Kan, t.a.p., II, bl. 175. Daarentegen is het Landsarchief te

Colombo rijk aan processueele bundels, herkomstig van de Raden van Justitie
der hoofdplaats en van Gale. De gelegenheid, die bronnen met het oog op de
hier opgeworpen vraag aan te boren, heeft echter ontbroken.
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Ook elders, op Amboina*), Banda*), Ternate*) kwam het beroep
op het Bataviaasch Wetboek voor, maar de spaarzame overblijfselen
van de juridische archieven dier eilanden stellen ons niet in staat iets
anders dan het feit zelf te vermelden, met de toevoeging, dat het ver-
volgingen gold terzake van straatschenderij, diefstal en fraudatiën,
van smokkel, zeeroof en slavenmoord, in welke laatste procedure de
verwijzing naar de Statuten echter slechts betrekking had op den
bewijslast van den aanklager in het algemeen. Men beriep zich overi-
gens op de Statuten zonder eenig onderscheid te maken tusschen
Oude en Nieuwe Statuten. Alleen uit de benaming der aangehaalde
„tituls" en uit vergelijking met de teksten is af te leiden, of het gel-
dende dan wel het in ontwerp herziene wetboek bedoeld wordt. Op-
gemerkt moet nog worden, dat de voor Ambon gespeurde tekst ons
verplaatst naar het laatste decennium der Compagnie (1793) en de
beide andere vermelde aanhalingen zelfs van later dagteekenen (Banda
1805, Ternate 1808).

Overvloediger zijn de gegevens betreffende de Kuste Celebes. In
het behouden archief van den Makassaarschen Raad van Justitie
wordt, over het tijdvak 1731-1805 verspreid, een dertigtal aanhalingen
uit de Statuten — Oude en Nieuwe — aangetroffen, alle betrekking
hebbende op strafgedingen.

De verwijzingen betreffende de volgende hoofdstukken der Statu-
ten komen op de hieronder vermelde tijdstippen voor:

kap. (XXV) „Militie", in 1731 en 1805*);
kap. (XXXVII) „Slaeven ofte lyffeijgenen", in 1733, 1734, 1739,

1765, 1771, ter zake van vervolgingen wegens slavendiefte of men-
schendieverij of crimen plagii, wegens debaucheeren en vervoeren
van lij f eigenen en wegens slavenmoord^);

kap. (XLII) „Van droncken drincken ende tavernen", in 1731 en
1732»);

1) Bundel ^wforn 750 h, bi. 151.
2) Bundel Bo»i(fa 44, bl. 459.
' ) Bundel 7>ruate 81, bl. 31.
*) 1 October 1731, bundel A f a t o w 313/8, bl. 9; 6 Mei 1805. bundel Maèawar

327/8, bl. 150.
*) 10 December 1733, bundel MaAawar 314/4, bl. 56-57; 18 Februari 1734,

t.a.p., bl. 65; onzekere dagteekening 1739, bundel MoA'ajfw 315/1, bl. 147; 23
Mei 1765, bundel Afofcowflr 318/7, bl. 96; 10 Januari 1771, bundel iWafeowar
318/1, bl. 77.

*) Onzekere dagteekening 1731, bundel il/aèawar 313/9, bl. 35; 28 Februari
1732, t.a.p, bl. 65.
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kap. (XLIV) „Van vechten ende manslagh", in 1731 en 1732*);
kap. (XLV) „Van fugitiven, wegh- en overloopers", in 1739 (twee

maal) en 1740, ter zake van fugie en desertie^);
kap. (XLVIII) „Van zee-roverye", in 1734 en 1755*).
Van 1779 af beginnen verwijzingen naar de Nieuwe Statuten voor

te komen en wel naar
het subkapittel „Hoerery en overspel", in 1780 (twee maal) en

1793*;
het subkapittel „Straat schenderij, diefstal en fraudatiën", in 1779,

1780, 1781, 1787, 1801, 1802, 1806*);
het subkapittel „Vegten, manslag, duelleeren en moord", in 1780,

1789, 1792 (twee maal), en 1800 °) ;
het kapittel „Lyfeygenen en vrygemaakten", in 1780 en 1807*).

Men ziet: de verwijzingen bewegen zich nagenoeg alle — met uit-
zondering alleen van die naar het kapittel der Militie — om de bij-
zondere misdrijven, welke onder den verzamelnaam „Verscheyde mis-
daeden" in kapittel XLI der Statuten worden ingeleid. Dat is het na-
tuurlijk gevolg hiervan, dat de verwijzingen alle worden aangetroffen

18 Januari 1731, bundel Mnèawor 313/8, bl. 33; 28 Februari 1732, bundel
313/9, bl. 65.

'->) 26 Maart 'l739, bundel jl/aèawar 315/2, bl. 25; 30 April 1739, bundel
Afa&a&w 315/1, bl. 159; onzekere dagteekening 1740, bundel Afafeatwar 315/4,
bl. 25.

*) 25 Februari 1734, bundel Afa£a.M<ir 314/4, bl. 81; onzekere dagteekening in
December 1755, bundel Makassar 317/1, bl. 73.

«) 18 Mei 1780, bundel A/o*o.«<w 321/1, bl. 186; 6 Juli 1780, bundel AfoA-nwor
321/2, bl. 240; 21 Februari 1793, bundel Afn£<ww 324/7, bl. 69 en 74.

De Afdeeling ,,hoerer(e)y(e) en(de) overspel" komt onder gelijkluidcnden
titel zoowel in de Oude als in de Nieuwe Statuten voor, terwijl bovendien de
bepalingen der beide hoofdstukken elkander voor een aanmerkelijk deel dekken.
Daarom is op het eerste gezicht niet aanstonds te onderscheiden welke der twee
rechtsverzamclingen bedoeld wordt. Rij nader toezien blijkt echter, dat de hier-
vermelde grepen uit de Nieuwe, niet uit de Oude Statuten gedaan zijn.

=) 22 April 1779, bundel Maifeawar 320/6, bl. 138; 18 Mei 1780, bundel Mo-
Aimar 321/1, bl. 184; onzekere dagteekening in Februari 1781, bundel Afa^a-war
321/3, bl. 135; 2 Augustus 1787, bundel Jtfaftawar 323/3, bl. 37; onzekere dag-
teekening in April 1801, bundel il/atoifar 326/1, bl. 195; 6 Mei 1802, bundel
MaA-crwoer 326/2, bl. 189; 2 October 1806, bundel A/</£a.s\ra;- 328/1, bl. 176.

") 6 Juli 1780, bundel A/ato.rar 321/2, bl. 48; 30 December 1789, bundel
A/afciuw 323/6, bl. 20; 20 December 1792, bundel JM afcaMffr 323/3, bl. 226;
7 Juni 1792, bundel Mflto.w»- 324a/1, bl. 129; 5 Juli 1800, bundel W M . W C
326/1, bl. 42.

") 6 Juli 1780, bundel A/a£a.>.?fli- 321/2, bl. 48; onzekere dagteekening in Juli
1807, bundel Moiowar 328/2, hl. 108.
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in de crimineele bundels en daar ter plaatse in de conclusies der fis-
caals, die uiteraard bij voorkeur op de bedoelde rechtsstof betrek-
king hebben. De behouden civiele bundels zijn slechts weinige in
getal en daarin komen verwijzingen niet voor, doch ook de rechterlijke
uitspraken in strafzaken dragen geenerlei sporen van de rechtsbron-
nen, waaruit zij putten. Zoo wordt ons ook omtrent de rol, welke aan
de Bataviasche Statuten in de rechtspraak der buitencomptoiren was
toebedacht, in de te Batavia bewaarde archieven te weinig onthuld
om die rol in haren geheelen omvang te overzien, niettemin genoeg
om haar bestaan als werkelijkheid te onderkennen.

Aangeteekend worde nog, dat ook in de jaren, toen de Nieuwe
Statuten reeds verspreid waren en sinds lang gehanteerd werden,
verwijzingen naar de Oude Statuten nog voorkomen*). Men bediende
zich dus, naar gelang der behoefte, zoowel van den eenen, den wet-
telijk ingevoerden, als van den anderen, den feitelijk aanvaarden, tekst.

rfer ft/ï/jrenootett. — Met de practijk in overeenstemming
is ook het besef der tijdgenooten, dat wij bij gebrek aan rechtstreek-
sche gegevens kunnen afleiden uit de benamingen, welke aan de Ba-
taviasche Statuten gegeven werden en tot ons zijn gekomen *).

Maar de rechtstreeksche gegevens ontbreken niet geheel. Van alge-
meene bekendheid is de kenschetsing van de Statuten door Valentijn:
„dat algemeen en heerlijk recht-boek van Indien" *). Benamingen, die
de erkenning van de gelding der Statuten alom in het handelsrijk
inhouden, komen reeds in de zeventiende, doch vooral in de acht-
tiende eeuw en even later herhaaldelijk voor. Eene Kaapsche resolutie
van het jaar 1652 spreekt van de „Statuijten van India" *), het Kaapsch
Dagregister, onder dagteekening 15 Juli 1669, van de „Statuten van
India" ®). Die uitdrukking schijnt aan de Kaap te zijn ingeburgerd.
Men treft haar in de hiervóór aangehaalde resolutie van 26 Juni
1714") aan en de eveneens reeds vermelde resolutie van 12 Februari
1715 bezigt haar tot driemaal toe tot aanduiding van het Bataviaasch
wetboek *). Ook in het Kasteel Batavia sprak men in ofFiciëele taal
van de „Statuten deser landen". Zóó de Hooge Regeering in eene

i) Zie bl. 268, n. 4 (1805) en n. 5 (1771).
-) Zie Dr. W. Roosegaarde Bisschop, bij Burge, t.a.p., I, bl. 116.
)̂ Deel IV, Lei/«i$ der O^cr-/n«di;oo3rf^n, bl. 294.

*) Zie Dr. Wijpkema, t.a.p., bl. 31.
*) Zie hiervóór, bl. 265, n. 2.
•>) Zie hiervóór, bl. 266, n. 1.
") Zie hiervóór, bl. 266, n. 2.
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resolutie van het jaar 1735, waarin de algemeene benaming met de
bijzondere „Statuten deser stede" afwisselt*). Doch mooier is eene
andere dubbele kwalificatie, waarmede het wetboek door den Raad
van Justitie in een brief aan Heeren Zeventien, eene aangelegenheid
der buitencomptoiren betreffende, onder dagteekening 16 November
1723") was aangewezen, de dubbele kwalificatie, waarvan vooral de
eerste de heerschende opvatting omtrent de algemeene toepasselijkheid
der Statuten op treffende wijze weergeeft, de tweede echter nauwe-
lijks minder teekenend is: „het generale ordonnantieboek of de Sta-
tuten deser landen"^). Beide kwalificatie's worden ook later aange-
troffen. „Het algemeen wetboek van India", ,.de statutaire wetten
de(e)ser landen", zoo wordt Maetsuyker's rechtsgewrocht genoemd
achtereenvolgens in twee Ambonsche resoluties, eene van 6 Maart
1772 en eene van 5 Januari 1773*), in een Makassaarsch crimineel
processtuk van het jaar 1793®), en in een processueelen bundel van
Ternate van het jaar 1808")-

— In sommige buitenbezittingen was dus het besef
van de gelding der Bataviasche Statuten van meet af levendig, in
andere is het naderhand gegroeid. In lateren Compagniestijd werd
daarom de rechtstreeksche vraag: „zijn de Statuten voor ons op
Ceilon, op Amboina, aan de Kaap geschreven?" niet meer gesteld.
Daartoe twijfelde men te weinig aan hetgeen door de rechtzoekenden
als vanzelfsprekend, door de rechtsprekende en besturende overheid,
somtijds na eenige weifeling, als vaststaand werd aanvaard.

Doch nauwelijks was het tijdperk der Compagnie afgesloten, nau-
welijks was de pas geëindigde periode tot jonge geschiedenis gewor-
den, of men begon het nuttig en noodig te vinden, tegenover het
nieuwe bestel van zaken vast te leggen hetgeen nu alleen nog aan de
van vroeger ingewijden met genoegzame zekerheid bekend was om
zich daaromtrent met gezag uit te spreken. Zoo vormde zich, in aan-

i) i?<W0/n7«e rail G.G. CH i?Z?. ;rai i4 /<wu«m J755. ARA, Kol. Arch. 655, bl.
92 en 93.

*) Zie Mr. J. van Kan, t.a.p., I, bl. 30.
3) Bn>/ wu rfci! .R<w<f twi /««fiViV ooit .HVere» X F / / ra» 7<5 AT<wem&(?>" 1725,

bundel 1713-1727 bl. 475.
4) Ambonsche .Rea/tor, Landsarchief, /4nt6oii 676, in v" Collegien, onder de

vermelde dagteekeningen.
«) Bundel Afajfeaïiar 324/7, bl. 74.
") Bundel 7Vrna/<? 81, bl. 31. Nochtans moet worden opgemerkt — hetgeen

echter in wezen geen verschil maakt —, dat de benaming ditmaal van de
Nieuwe Bataviasche Statuten wordt gebezigd.
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sluiting bij het besef der tijdgenooten der Compagnie, de overlevering
van het daaropvolgend geslacht, waarop latere generaties dan weer
steunen.

Waarneembaar is deze gang van zaken op Ceilon.
Een staatsstuk, dat eene zekere vermaardheid heeft verworven in

de Ceilonsche geschiedenis, de rechtsgeschiedenis in het bijzonder, en
dat, in 1799 opgesteld, eene uitvoerige schets van de rechtsbedeeling
onder Compagniesbewind inhoudt, vangt aan met de vermelding van
de Bataviasche Statuten als eene gewichtige bron van recht voor
Ceilon *). Het stuk staat op naam van Hugh Cleghorn, den weibeken-
den bewerker van den overgang in 1795 van het regiment De Meuron
van het Hollandsche naar het Engelsche kamp. Cleghorn heeft het
eenige jaren later opgesteld, toen hij in hooge betrekking aan het
nieuwe Ceilonsche bewind verbonden was. Korten tijd na de verdrij-
ving van de Hollanders bezorgd, geeft de schriftuur begrijpelijker-
wijs de toestanden en instellingen van den nog versch in het geheugen
liggenden Compagniestijd nauwkeurig weer. Zoo begon de eerste
schriftelijke overlevering van de gelding der Statuten zich op het
eiland te vormen, in zóó onmiddellijke aansluiting bij het verleden,
dat zij nauwelijks van het verleden te onderscheiden is.

fn het tijdperk, dat op de bestuurswisseling volgt, is op het stuk
van rechtsregeling en rechtspraak de groote en edele rol weggelegd
voor Sir Alexander Johnston. Deze onvermoeide voorvechter van het
recht en de rechten der inheemsche bevolking, wiens rapporten op
Ceilon gretig gelezen werden en te Londen een goedgunstig oor von-
den, getuigt van de Bataviasche Statuten, Oude en Nieuwe, dat zij
„in any way refer to the affairs of the Island of Ceylon". Zoo hoog
slaat hij de beteekenis van het wetboek voor de voormalige Compag-
niesbezitting aan, dat onder zijn toezicht een Engelsche vertaling van
de Statuten is beraamd en vermoedelijk ook, althans ten deele, wel-
licht in haar geheel, tot stand gebracht*). Zoo wordt de traditie, die
zich uit het verleden voedt, in de eerste twee decenniën der negen-
tiende eeuw zichtbaar voortgezet.

Toen tien jaar later de mogelijke gevolgtrekking der traditie werd
onderworpen aan de zware proef, of de overgeleverde gelding der
Bataviasche Statuten in de achttiende eeuw wellicht nog immer haren

On Me /4rfwHnwfrafioH o/ ./«.s/ice, and o/ f/i<? J?« '« IHM, IOK/PT */t<? DH/C/I
», gedagteekend 1 Juni 1799, in onvolledigcn tekst afgedrukt in 77ir

CVy/o» /4/?mjnac . • /or .. i555, Colombo 1855, Appendix, bl. 3-15.
*) Public Record Office London, CO. 54/124, Inleiding bij nr. XIV.
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neerslag vond in de voortdurende toepassing van het Compagnieswet-
boek, heeft zij die proef doorstaan. En daarmede was de overlevering
zelve op schitterende wijze bevestigd en verstevigd. In 1829 werd in
Engeland eene commissie tot onderzoek van de Oostersche aangele-
genheden ingesteld en hare Ceilonsche afdeeling, de behoefte gevoe-
lende zich een nauwkeurige voorstelling te vormen van het op het
eiland toegepast recht, heeft de vraag omtrent de voortgezette gelding
der Statuten, scherp omlijnd, aan de door de Commissie ondervraagde
deskundigen voorgelegd *). De gewestelijke magistraten van Trinco-
malee, Manaar, Batticaloa, Gale en Mature antwoordden ontwijkend,
de Colombosche eenigszins weifelend, die van Jaffnapatnam en Cal-
pentijn echter stellig bevestigend*), evenals de Chief Justice Sir
Richard Ottley *).

Zóó heeft de traditie zich ook gehandhaafd in de rechtspraak, wan-
neer van tijd tot tijd de vraag opduikt. In 1822 noemt de Chief
Justice Sir Hardinge Giffard de Bataviasche Statuten „a Digest of
the Laws by which the Indian Settlements under the general Super-
intendence of the Council of Batavia were to be governed''). Vijftig
jaar later geeft een andere magistraat, Judge T. Berwick, opnieuw
dezelfde voorstelling van zaken: „There is no question that these
Statutes had authority both judicial and legislative in Ceylon" "). En
een arrest van de Supreme Court van 18 October 1904 wijdt aan de
kwestie uitvoerige beschouwingen *).

Het ligt voor de hand, dat deze stand der overlevering ook zijn
neerslag heeft gevonden bij de rechtsgeleerde schrijvers, zoowel bij
de Ceilonsche juristen *) als bij de anderen, die het Ceilonsche recht

i) De vraag, nr. 34 der reeks, luidde: „Are the Statutes of Batavia (especially
those relating to slaves) and the Proclamations or Provincial Regulations of
the Dutch authorities in Ceylon considered to be in force when not superseded
by the Enactments of the British Government, and which of the two Batavian
Codes are received (Van Diemen's or Van der Parra's)?" Public Record Office
te Londen, CO. 416/13, F20.

•si<w«\s o/ /jiqifiry, Public Record Office te Londen, CO. 416/13, F20, bi. 121,
166, 203, 239; 32 (Colombo), 73 (Jaffna), 140 (Calpentijn).

») CO. 416/16, F41, bl. 98.
*) J. W. Vanderstraaten, T/JC Dfcmoti; o/ //if .Stt/>rf«!f Coi<r/ o/ Ceji/on,

Colombo (1872), Appendix, bl. XXVI.
") Browne's fle/wfj o/ C M « , I, Colombo 1900-1901, Appendix A, bl. XXVI.
«) P. Ramanathan, 77ie «ra> Anro Z?e/>or/.j, VIII, Colombo 1906, bl. 14, 23-24,

vgl. ook bl. 7.
*) Men zie o.m.a. een onderschrift van den uitgever bij een arrest van het

Hooggerechtshof van 8 Juli 1873: „Their (d.i. de B.S.) legislative force in this

Dl. 100. 18
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en zijne geschiedenis tot voorwerp van onderzoek hebben gemaakt*).

.y/otaom ew wor& l̂iOMrf. — Zoo loopen allengs alle
draden in één knooppunt samen. De opzet van den wetgever, de in-
stemming der moederlandsche overheid, de practijk der Hnoge Re-
geering en, na eenige aarzeling, ook die der gewestelijke bestuurders,
de rechtspraak der buitencomptoiren, het besef der tijdgenooten, de
overlevering, alles wijst in ééne richting: de Bataviasche Statuten
waren bedoeld als en zijn inderdaad geweest een wetboek, geschreven
niet voor het voormalig koninkrijk Jacatra alleen, doch voor geheel
het onmetelijk handelsrijk.

En toch moet deze uitspraak met een zeer ernstig voorbehoud ge-
paard gaan.

Het oogenblik is gekomen om met nadruk te waarschuwen tegen
de voorstelling, die op het eerste gezicht uit het voorafgaande schijnt
te volgen, dat de Statuten in de buitencomptoiren met huid en haar,
zóó als de tekst luidde, ooit zijn toegepast. Uit de vorenstaande be-
schouwingen mag worden afgeleid, dat het wetboek van Batavia ook
elders of overal elders werd nageleefd. Maar daarmede is het vraag-
stuk van zijne gelding niet uitgeput. Daarnevens vereischt deze andere
vraag bespreking: in /jo^z^rre golden de Statuten in de buitencomp-
toiren ?

/i/fc*? a/z«n/̂ tn<7«i wn rfe 5Yatwtoi. — Ook zonder eenig
nader historisch onderzoek is het duidelijk, dat van integrale toepas-
sing geen sprake kon zijn. Aanstonds niet, omdat in de Statuten be-
palingen, ja heele hoofdstukken voorkomen, die instellingen en toe-
standen, der hoofdstad eigen, betroffen en dus geen zin hadden voor
de buitengewesten. Om van het eerste kapittel, dat op het landschap
Batavia betrekking had, te zwijgen, hoe konden voorschriften omtrent
notarissen (kap. VIII) en advocaten (kap. XII) naleving vinden in de
nederzettingen, waar de (quasi-) notariëele protocollen door gezworen
klerken weiden bijgehouden en het no&tï? oƒ»"«««» door procureurs
werd uitgeoefend ? Hoe voorschriften omtrent de schutterij en de
Mardijkerscompagnie (kap. XXIV), het vrouwentuchthuis (kap.
XXXVIII), den ontvanger en licentmeester, rooi-, keur-, ijk- en

Island is tolerably manifest", S. Grenier, 77ie /}/>/><?o/ i?^/>or/^ Colombo 1874.
bl. 84; J. C. W. Pereira, /ntfif«f« o/ tfie L a w o/ CV.vfo», I, Colombo 1901, bl.
12; dezelfde, 77ie Loxt^ o/ CV^OH, Colombo 1913, bl. 9-10.

i) Dr. W. Roosegaarde Bisschop, bij Burge, t.a.p., I, bl. 110-111.
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waagmeesters in bezittingen, waar, als in de meeste, al de taken der
genoemden niet aan bijzondere Compagniesdienaren waren opgedra-
gen, die een vrouwentuchthuis en eene schutterij en eerst recht eene
Mardijkerscompagnie niet kenden? Wat konden Malabar en Benga-
len, Soeratte en Perzië uitstaande hebben met de regeling op het stuk
van de boedelmeesters der Chineesche sterfhuizen (kap. XVIII) ?

Maar zelfs dan wanneer de Bataviasche instellingen, waarop de
Statuten in de eerste plaats en rechtstreeks gericht waren, ook elders
bestonden, behoefden tal van bepalingen, op Bataviasche toestanden
berekend, noodwendig plaatselijke aanpassing alvorens bruikbaar te
zijn voor de buitenbezittingen. De ontvanger en de licentmeester te
Makassar hadden eene heel andere taak dan de gelijknamige bedien-
dens der hoofdstad, de secretaris van justitie te Ambon en te Hoeglie
met den secretaris van den Raad van Justitie te Batavia, behalve bij
benadering de benaming, slechts een deel der hun opgedragen werk-
zaamheden gemeen. Ook bepalingen omtrent procesvoering en execu-
tie waren niet vatbaar voor toepassing naar de letter der Statuten en
voor de buitencomptoiren alleen bruikbaar, mits gehanteerd in over-
eenstemming met de eigen plaatselijke behoefte.

fcowdm^ der 2?e5rem'w<7. — Dat alles is zoo duidelijk
en zoo dringend, dat het ook aan de Hooge Regeering, hoezeer deze
op de naleving van hare voorschriften gesteld was, niet ontgaan kon.
Meer dan dat, het voorbehoud ten aanzien van de slechts gedeeltelijke
toepassingsmogelijkheid der Statuten lag tot op zekere hoogte ook in
den opzet zelven van den wetgever.

Bij de opstelling van de considerans schijnt dat voorbehoud den
ontwerper en den wetgever nog niet klaar voor oogen te hebben ge-
staan. Daarin wordt *) aan alle justicieren en officieren, onder de ge-
hoorzaamheid der Compagnie staande, gelast de Statuten „met alle de
articulen daerinne vervat" puntelijk te onderhouden „niettegenstaende
eenige usantien, keuren, statuten ofte placcaten, tot noch toe contrarie
desen gebruyekt, die wy voor soo veel gederogeert hebben ende dero-
geren mits desen" *). Dat bevel is onmiskenbaar op de alleenheer-
schappij der Statuten — voorzoover de daarin geregelde stof betreft
— en hunne integrale toepasselijkheid in de buitencomptoiren gericht.
Maar de klaarblijkelijkheid der noodzaak en het gezond inzicht van

i) Zie hiervóór, bl. 257.
-) Van der Chijs, I, bl. 473-474.
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Van Diemens Regeering heeft over de ingenomenheid met hare nieuwe
rechtsschepping gezegevierd. Wanneer in het slotkapittel der Statuten
allen bestuurs- en rechterlijken ambtenaren in Compagniesdienst be-
volen wordt, zich naar het ordonnantieboek te „reguleeren", dan
wordt daaraan uitdrukkelijk dit voorbehoud toegevoegd: „voor soo
veel de constitutie derselver landen, steden ende plaetsen toelaeten
ende gedogen sal" *).

Deze eenigermate tegenstrijdige teksten bewijzen, dat het vraagstuk
der onverdeelde dan wel gedeeltelijke toepassing buiten Batavia en
ommelanden van het wetboek, dat in de eerste plaats op de hoofdstad
berekend was, der Regeering niet aanstonds met volle klaarheid voor
oogen heeft gestaan.

Ook later blijft eenige aarzeling in de rechtspolitiek der Hooge
Tafel waarneembaar. In 1705 schrijven Van Hoorn en zijne Raden
naar het Kasteel Victoria, dat ook op Amboina de Bataviasche Sta-
tuten „alleenlijk opgevolgt zullen mogen werden" *), erkennen echter
tevens, dat op beperkte schaal „nieuwigheeden" mogen worden inge-
voerd in gevallen, „die met malkanderen dezelve en gelijkstandig
zijn"").

Veertig jaren later, onder Van Imhoff, wordt de voorrang der
plaatselijke en ook — dat spreekt van zelf — der bijzondere lands-
regeling, boven de Statuten erkend en dezer rol teruggebracht tot die
van gemeen aanvullend recht, dat slechts werd toegepast bij het stil-
zwijgen der eerstgenoemde rechtsbronnen. „Zullen moeten decideeren
na de locale off 's lands wetten en, die swijgende, na de Statuten deser
hoofdplaats...", zoo luidt de gebiedende aanwijzing aan den Justi-
tiëelen Raad van Ambon, op diens navraag in een geval van min of
meer voorgewende onzekerheid verstrekt "*).

Van Imhoff's opvolger Jacob Mossel neemt een minder vrijgevig
standpunt in. Beschikkende op Van Idsinga's verzoek tot goedkeuring
van de door hem ontworpen /wj/rMcfic van procesrecht, besliste de
Hooge Tafel, bij resolutie van 1 Juli 1755, dat het Padangsch rechts-
gewrocht alleen als wet zou worden erkend, voorzoover „den inhoud
van dat schriftuur overeenstemd met de Bataviaasche Statuten ende

») D.t.p., I, bl. 594.
2) Zie hiervóór, bl. 259.
' ) „Zonder veel nieuwigheeden . . . in te voeren of te practiseeren". / ?« . t'O)/

(7.G. <•« # /? . i*ro i 4 Ltecfjii&rr J7Ö5, bundel II , bl. 984.
•*) BMOI<7H£ naar ,4WI/>OH .'OH 20 .Voïtfm&«* i/V4, bundel i?«oi'(/iiw, 1744,

bl. 213.
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andere in vigeur zijnde wetten en ordres" *). Met die uitspraak wordt
wederom de onderworpenheid van den plaatselij ken wetgever aan de
landswet in het algemeen en aan het Bataviaasch wetboek in het bij-
zonder vastgesteld.

Dat Van der Parra's Regeering de algemeene toepassing van hare,
dat zijn de Nieuwe, Statuten alom in de buitencomptoiren welbewust
wenschte, is hiervóór gebleken^). Doch de besliste toon van het voor-
schrift, in twee formuleeringen aan alle hoogere dienaren der gerech-
tigheid in het handelsrijk verstrekt om zich te richten naar het Bata-
viaasch wetboek, belette de ontwerpers van de ihvoeringsresolutie niet,
daaraan beide malen eene evenzoo duidelijk gestelde beperkende be-
paling vast te koppelen. De toepasselijkheid der Statuten buiten Ba-
tavia en ommelanden wordt alleen gedacht „in zo verre aldaar toe-
passelyk zyn en de gesteldheid der plaatsen, nevens ons regtsgebied
op dezelve, toelaat" of „voor zoo veel tot deze laaste betrekkelyk en
aldaar uitvoerlyk zyn" *). De algemeene toepassing beteekende dus,
naar de voorstelling van Van der Parra en zijne Raden, geenszins
algeheele toepassing.

— Zoo zwenkte het
standpunt der opeenvolgende Regeeringen tusschen de stelsels der
integrale en der beperkte naleving van de Statuten in de buitenge-
westen. In die omstandigheden kan het nauwelijks verbazen, dat ook
de Raad van Justitie te Batavia, die beroepshof was voor geheel het
rijk, althans in het begin der achttiende eeuw — voor het later tijd-
perk zijn gegevens niet aangetroffen — geen sterke overtuiging had
op het stuk der verplichte algemeene toepassing van de Statuten.
Onder dagteekening 16 November 1733 schrijft het hooge college
aan Heeren Zeventien, dat de rechters der buitencomptoiren „des
begeerig sijnde" uit de Bataviasche Statuten „de materie van proce-
deeren kunnen leeren". De kennisneming en daarmede de toepassing
van de gedingvoering van het Bataviaasch wetboek wordt derhalve
voorgesteld als te zijn overgelaten aan de vrije keuze der rechtspre-
kende kooplieden. Overigens wordt deze toepassing naar verkiezing
bovendien gebonden aan het voorbehoud der plaatselijke behoefte —
„soo verre haar nodig is"*) —, hetgeen pleit voor de juistheid van
's Raads inzicht.

i) Mr. J. van Kan, t.a.p., II, bl. 127.
=) Zie bl. 260.
») Van der Chijs, IX, bl. 28.
*) Bundel 1713-1727, bl. 475.
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De &0M<fjK<7 der />&zafo£/y&e «Wgreverj. — Men mag dus aannemen,
dat somtijds met besliste of aarzelende, dan oogluikende, goedkeuring
der hooge overheid, somtijds daarzonder, de gelding der Bataviasche
Statuten in geheel het handelsrijk nimmer eene integrale gelding ge-
weest is om de dwingende reden, dat zij het niet zijn kon. Zoo groeide
bij de gewestelijke bestuurders het besef, dat hun noodwendig eene
zekere vrijheid van beweging tegenover de Statuten gelaten was, dat
het hun moest voorbehouden zijn, de Statuten te toetsen aan plaat-
selijke toestanden en te fatsoeneeren naar eigen behoefte.

De plaatselijke wetgever zeide het den centralen wetgever gretig
na: „De Statuten van India zullen gevolgt werden in zoverre deselve
de placcaten, ordonnantiën en respective raedsbesluyten, by deese
Regeringh van tyt tot tyt gegeven en genomen, niet en contrariëeren".
Men verlangt niet anders dan de Bataviasche Statuten te volgen, doch
men vraagt op voet van gelijkheid of voorrang om „zodanige andere
wetten en ordonnantiën als ten meesten nutte deser ingesetenen zoude
bevonden werden te behooren" *). Het meeste nut der ingezetenen
was de eerste en hoogste wet en de veel geprezen Statuten komen
pas in de tweede plaats.

Dat besef van en die bevoegdheid tot vrijheid van handeling hebben
de naleving van het wetboek in hooge mate gestremd. Nu de bevoegd-
heid eenmaal bestond en bestaan moest, nu zij door de Hooge Re-
geering was erkend, is daarvan een zóó ruim gebruik gemaakt, dat
niet alleen de grenzen der noodzakelijke of noodige aanpassing verre
werden overschreden, doch somwijlen de toepasselijkheid der Statuten
op menig stuk in gevaar komt, ja tot doode of bedenkelijk verbleekte
letter dreigt te worden.

Zoo is de houding der gewestelijke bestuurders en op dit voetspoor
de houding der gewestelijke en plaatselijke rechters tegenover de Sta-
tuten eene halfslachtige en ietwat ingewikkelde geworden, dobberende
tusschen erkenning en niet-erkenning van het wetboek, welks ftefrefc-
£e/t/'fe nut voor de buitengewesten weliswaar algemeene waardeering
vond, dat niettemin als vreemde wetgeving werd beschouwd en op
afstand gehouden.

Van die halfslachtige geestesgesteldheid kunnen wij ons een denk-
beeld vormen, wanneer wij toezien wat er in de buitencomptoiren is
omgegaan toen men zich daar zette tot de wetgeving op groote

1) De hiervóór, bl. 266, n. 1, aangehaalde A."<M/W/I£ rwo/iiHe fan i2 FetruaW

tfaa/w/ie r<wo/utür wow 26 7«n» 27if ARA, Kol. Arch. 4050, bl. 206 r".
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schaal ter regeling van rechtsstof, in de Statuten ondergebracht.

— In 1736 heeft Jacob Mossel het werk voor Coro-
mandel ondernomen. In die dagen wist men ter Kuste Coromandel
zeer wel van de gelding der Bataviasche Statuten voor de eigen ne-
derzetting, zooals blijkt uit de memorie van overgave van Elias Guil-
lot*). Toen nu de Ordr&y e» .SïafMte» voor Coromandel werden ont-
worpen, dat wil zeggen een plaatselijk wetboek van procesrecht, welke
materie in de Bataviasche Statuten behandeling vindt, heeft de ont-
werper, zeker, met volle hand uit het Bataviaasch wetboek geput"),
maar het tevens noodig gevonden, de bepalingen der Statuten op-
nieuw op te nemen in zijn ontwerp. Men paste dus niet de Statuten
krachtens hunne eigen gelding toe, doch men recipieerde hen in het
plaatselijk wetboek. Dat is op zich zelf al beteekenend. Wettelijke
bepalingen, die in vollen ernst als geldende worden beschouwd, heb-
ben de receptie niet van noode.

Ware het daarbij gebleven, dan zou de gevolgde gedragslijn nog
verklaard kunnen worden uit den redelijken opzet om alle rechts-
voorschriften, die op eene afgeronde stof betrekking hebben, ter wille
van de overzichtelijkheid in één co/-/>z<.y onder te brengen te zamen
met het van de Statuten afwijkend deel. Doch er is meer gebeurd.
Afgezien van de voorschriften, die niet passen voor Coromandel en
derhalve móesten worden geschrapt, worden ook tal van andere be-
palingen, zeer wel voor overneming geschikt, weggelaten en door
andere vervangen. Ten slotte wordt de aankleeding van de regelingen,
welke aan de Statuten zijn ontleend, geenszins geëerbiedigd, de wets-
artikelen worden gevoegd, gesplitst, ingekrompen, gefatsoeneerd naar
den eigen stijl des bewerkers.

Dat alles te zamen vestigt den onmiskenbaren indruk, dat men in
de directie Coromandel de Statuten van Batavia als wet aanvaardde
niet alleen slechts voor zoover men hen gebruiken kon — dat sprak
van zelf! —, doch ook slechts voor zoover men hen gebruiken wilde.
Men besliste zelf en vrijelijk, wat en hoe men overnam uit de Statu-
ten, zonder zich om derzelver verplichte gelding te bekommeren.

Grove ï/era/cK»'foo,£r?'M<7 z>aw de 5"/a<MteM eWerj. — Zooals de stem-
ming was in het jaar 1736 te Negapatnam, zoo was zij ook elders,
vroeger en later.

Zie hiervóór, bl. 267, n. 1.
Zie Mr. J. van Kan, t.a.p., II, bl. 80 e.v.
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Dat Roelof Blok's Ordrw e« 57afttten voor de Kuste Celebes, die
in hoofdzaak eene navolging waren van Mossel's wetboekje voor
Coromandel, zich ook in het hier besproken opzicht op hetzelfde
standpunt plaatsten, ligt voor de hand. Maar ook anderen, onafhan-
kelijk van Mossel en van elkander, handelden op volkomen gelijk-
soortige wijze. Toen, in 1753, Van Idsinga de /njirwcfte voor de
Westkust vervaardigde, toen, in 1756-1757, Taillefert het ontwerp van
een algemeen wetboek van procesrecht voor alle buitencomptoiren
bewerkte, bereidden zij beiden eene wetgeving voor, die, wat de stof
betreft, voor een aanmerkelijk deel door de Bataviasche Statuten werd
bestreken. Niettemin verheffen zij beiden, deze voor het rijk buiten
de hoofdstad, gene voor het land van Padang, reeds geldende bepa-
lingen der Statuten uitdrukkelijk tot wet, wijzigen zij de bepalingen
der Statuten en fatsoeneeren haar naar hun eigen trant, weren zij een
aantal bepalingen, die zeer wel voor overneming in aanmerking komen.

Ook in de reglementen voor de dienaren kwamen rechtsmateries
voor, welke in de Bataviasche Statuten behandeling hadden gevon-
den. Maar het kapittel van den fiscaal in het Perwanenf i?É"gr«/fli»c>i<
van Bengalen vertoont nagenoeg geen, het kapittel van den ontvanger
en licentmeester in het /?e<7/e?tt?nf voor Celebes in het geheel geen
overeenkomst met de overeenstemmende of gelijknamige hoofdstuk-
ken der Statuten. De plaatselijke wetgevers en wetsontwerpers ver-
gaten blijkbaar bijwijlen, dat een algemeen wetboek gold voor heel het
handelsrijk, ook voor hunne provincie of directie, waarmede zij bij de
opstelling van hunne regelingen rekening hadden te houden.

f<?rtt>o0r/oo£m<7. — Hetgeen hier zeer openlijk en op groote
schaal geschiedt komt in andere comptoiren in bescheidener afmetin-
gen en op minder opvallende wijze voor. Indien men in de afgelegen
nederzettingen waarlijk er van overtuigd was geweest, dat de Bata-
viasche Statuten voor buiten golden krachtens het bevel van Van
Diemen's Regeering zóó als zij golden voor het gewezen rijkje van
Jacatra, waarom wordt dan in het Fort Nassau op 24 December 1644
eene /njfrMcft'e wor cte Wtfcrcaemer vastgesteld, welke, behoudens
enkele wijzigingen, is nageschreven naar kapittel XVII (Weesmees-
teren) der Bataviasche Statuen ? *) Was dan dezer gelding voor Banda
niet voldoende grondslag voor de begeerde regeling ? — Waarom wordt
dan in eene Ceilonsche resolutie van 24 Augustus 1659 tot beteugeling

*) JfW*r«ct»> e»d<? owfre w o r <fe W>e.rca£m<?r voor iV«Va, Groot BaM-rfu
-y4v, Landsarchief, bundel fianrfo 21, bl. 105-120.
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van de slechte behandeling van slaven tot tweemaal toe met nadruk
verwezen naar de bepalingen der Statuten op dat stuk, mèt de toevoe-
ging (in Engelsche vertaling): „according to which wc /MM: rejfo/wd to
regulate ourselves"?*) Het klinkt alsof de Bataviasche Statuten ten
aanzien van eene bepaalde rechtsstof op eigen plaatselijk gezag wor-
den aanvaard! — Waarom heeft dan Cornelis Jan Simons, ten einde
op te treden tegen een drietal wangedragingen, die reeds in het Bata-
viaasch wetboek met straffen waren bedreigd, deze opnieuw in het
Jaffnaasch verzamelplakkaat als misdrijven opgenomen, terwijl noch-
tans eenerzijds de straffen, bij de Statuten bepaald, ongewijzigd ge-
handhaafd bleven, anderzijds de Jaffnasche rechtsverzameling geens-
zins op volledigheid gericht was?^) — Waarom wordt dan in 1714
de Kaapkolonie door hare eigen bestuurders begiftigd met eene ƒ«-
jiruc/tV zwor W«iwm<wjj die met huid en haar uit de Statuten
gesneden was ? En, zoo dit wellicht nog eenigszins hieruit te verklaren
was, dat in die dagen aan de Kaap twijfel heerschte aangaande de
gelding van het Bataviaasch wetboek*), waarom wordt dan in 1793
andermaal plaatselijk vastgesteld eene nieuwe Instructie, nagenoeg
woordelijk overeenstemmende met het betreffend kapittel der Nieuwe
Bataviasche Statuten ?"') Waarom wordt er niet mede volstaan, Wees-
meesters eenvoudig te herinneren aan hunne gebondenheid aan de Sta-
tuten? — Zoo kan men voortgaan. Telkens weer rijst dezelfde vraag:
indien het besef van de gelding der Statuten in vollen ernst leefde in
de buitenbezittingen, waarom werden dan bestaande rechtsregelingen
der Statuten nogmaals als gewestelijke wetgeving ingevoerd?

Waar de plaatselijke wetgever voorging, daar volgde de plaatselijke
rechter. Toen de Ambonsche Raad van Justitie, in 1784, den eed

i) De resolutie wordt, in Engelsche vertaling, bewaard in het Public Record
Office te Londen, CO. 54/124, nr. XII.

*) Bedoeld worden de misdrijven van tweegevecht, aanranding niet geweld-
pleging en overspel, in Simons' Compendium opgenomen achtereenvolgens
onder de artikelen 5, 47 en 52 (zie Mr. J. van Kan, t.a.p., II, bl. 36-37), in de
Bataviasche Statuten onder XLIV, 5: XXV, 5 voor soldaten, overigens XLIV,
1-3; en XLI, 3.

' ) Zie hiervóór, bl. 265.
*) Het is mogelijk, dat hetzelfde ook op Amboina is geschied. In het Lands-

archief bevindt zich eene uit Ambon afkomstige /«.rfrucfii: i*?or rf<? ff <?w»i?ffj-
tereu <?« AiMw<r Bedienden.9, .<4m6on 747, inhoudende een letterlijk afschrift van
het kapittel „Weesmeesteren en hunne Bediendens" der Nieuwe Bataviasche
Statuten. De Instructie is echter niet gedagteekend en niets wijst op hare in-
voering. Wij hebben dus wellicht slechts te doen met een uittreksel uit het
nieuwe Bataviaasch wetboek, voor een niet nader onderkend gebruik te Ambon
bestemd.
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voor den gerechtsbode had vast te stellen, zocht hij in de Statuten en
eerst toen bleek, dat daarin „een formulier na deese plaats geschikt
niet te vinden was", werd, overigens in zeer nauwe aansluiting bij
den eed voor den stadsbode der Statuten (achter kap. IX), een eigen
formulier ontworpen*) Maar wanneer hetzelfde rechterlijk college
zich een jaar later geroepen acht, een reglement voor den cipier te
ontwerpen, nog wel ..geschikt na 't voorschrift voor die ter Indische
hoofdplaats", dan wordt een greep gedaan uit de Nieuwe Batavia-
sche Statuten, welker elfde kapittel („Cipiers"), hier en daar gewij-
zigd, aangevuld, ingekrompen, plaatselijk aangepast, ook taalkundig
gezuiverd, nu als een eigen ontwerp den landvoogd van Fort Victoria
ter goedkeuring wordt aangeboden. En deze verheft het bijgevijld
en opgepoetst hoofdstuk van het Bataviaasch wetboek^) tot zelfstan-
dige Ambonsche instructie^), welke hare rechtskracht geenszins ont-
leent aan het algemeen wetboek, doch aan het besluit van den Poli-
tieken Raad van Amboina. Zeker, naar haren inhoud is die instructie
in overeenstemming met het Bataviaasch voorbeeld, dat immers groo-
tendeels was nageschreven, maar uit een oogpunt van rechtsgeldigheid
maakt zij zich daarvan los om zich te hullen in het kleed der autonome
gewestelijke rechtsregeling. Op het oogenblik zelf, waarop zij zich
voedden uit de Statuten, bemerkten de ontwerpende plaatselijke
rechter en de vaststellende plaatselijke wetgever niet, dat zij de Sta-
tuten ter zijde schoven voor hunne eigen wettelijke scheppingen en.
zóó doende, het geldingsgezag der Statuten ondermijnden. Of be-
merkten zij het wel, zonder dat zij zich daardoor van hunne politiek
van wetgeving, welke de versmading van de Statuten meebracht, lieten
weerhouden ?

Hoe dit laatste ook zij, met de practijk van den plaatselijken wet-
gever en den plaatselijken rechter voor oogen, mag men zich afvra-
gen : golden dan de Bataviasche Statuten nog op Amboina in het jaar
1785 ?

En elders, vroeger en later ?

) v<ro /;uh7ie <fc£<u Ca.?/<?c/.s -ViVnzc» FfcfoWa (1780-
1785), Landsarchief, /Jwt&on 858j, bl. 17-18.

'•*) In diens nieuwen (ontwerp-) vorm. Dat maakt echter geen verschil, omdat
naar de in de buitencomptoiren vrij algemeen verspreide opvatting, welke zich
de vraag der wettelijke bevestiging van het ontwerp niet stelde, de Nieuwe Sta-
tuten de bestaande vervangen hadden.

3) Het reglement, in ontwerp vastgesteld door den Raad van Justitie ter
zitting van 3 Februari 1785, is door Van Pleuren in Rade bekrachtigd op 3
Maart d.o.v. iVbftt/e» enz., bl, 23 en 63.
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