
HET RECHTSMIDDEL DER REVISIE VOOR
DEN RAAD VAN JUSTITIE DES KASTEELS BATAVIA.

DOOR

Mr. J. VAN KAN.

Ter tnfeirfiw<7. — In de dagen der Compagnie was van eene nauw-
keurige afbakening van de taak der besturende en der rechterlijke
overheid geen sprake. Dat gaf aanleiding tot allerlei wrijving tusschen
de Hooge Regeering, de draagster van het hoogste besturend gezag
in het handelsrijk, en den Raad van Justitie des Kasteels Batavia, die
met het hoogste rechterlijk gezag bekleed was. Reeds de rechtsstof
zelve en de toepassing van wetsbepalingen, welke voor toepassing door
den rechter geschreven waren, lokten herhaaldelijk moeilijkheden uit,
die soms in vinnigen en hardnekkigen strijd verkeerden. Maar vooral
op een ander terrein lagen de twistappels opgestapeld. Want ook aan
de Regeering was in sommige opzichten rechtstreeksche bemoeienis
met het rechterlijk bedrijf opgedragen. Dientengevolge waren er
rechtsmateries, die met tergende uitdaging naar beide zijden gelegen
waren op het grensgebied der rechterlijke en der uitvoerende macht.
Eene derzulke was het rechtsmiddel der revisie.

De res/me. — De revisie was het uiterste rechtsmiddel, gericht op
het bewijs van dwaling — „erreur en misslag" —, begaan in de rech-
terlijke uitspraak, waartegen alle andere • rechtsmiddelen waren uit-
geput en waarvan verbetering bij den hoogsten rechter gevraagd
werd. Daarmede is reeds gezegd, dat de revisie was een buitengewoon
rechtsmiddel, in lateren tijd alleen toegelaten tegen vonnissen van den
Raad van Justitie der hoofdplaats. Immers van de gewijsden der
andere gerechten, te Batavia of in de buitencomptoiren zetelende, ston-
den appèl en reformatie op de hooge Bataviasche rechtbank open. Dat
alles heeft echter slechts betrekking op rechtsgedingen van een zeker
belang. Zoowel in strafzaken als in burgerlijke zaken waren zoowel
hooger beroep alsook de revisie zelve aan bepaalde grenzen gebonden.
Voor de revisie in vermogensrechtelijke gedingen werd de gelds-
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2 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

waarde der veroordeeling of van den eisch, na verschillende schom-
melingen te hebben ondergaan, in 1669 op honderd rijksdaalders
gesteld*).

De practijk der rechtzoekenden heeft echter de revisie, welke door
den wetgever was ingesteld om alleen in de uitzonderingsgevallen
van rechterlijke dwaling te worden ingeroepen, door veelvuldige aan-
wending tot een semi-gewoon rechtsmiddel verheven. De veroordeelde
of in het ongelijk gestelde partij zint begrijpelijkerwijs op nadere uit-
komst, wanneer de hoogste rechter zijn laatste voor haar noodlottig

• woord gesproken heeft. Daarbij blikte men bij voorkeur naar den
eenigen uitweg, welken de wet «cheen open te stellen: de revisie. De
bij hare toepassing betrokken autoriteiten, de Hooge Regeering en
de Raad van Justitie, hebben zich tegen dat streven niet verzet, doch
op ruime schaal hare medewerking verleend. Zoo kon Pieter van
Dam in zijne 5̂ Jc/irt/Vj'n̂ <? gewagen van „alles bijeengebraght, een seer
groot getal, mogelijck eenige honderde revisiën", in den loop der
jaren „geïntenteert en afgelopen"*), voor zijn eigen tijd van „meer
als seventigh saecken... sonder interruptie in gebruyck geweest ̂ ) en
bij andere gelegenheden, zonder getallen te noemen, van revisie-
gedingen „in een ontallijck getal""*) of „soo menigvuldig, jae ontal-
lijck voorgevallen"").

De rez/mV ?n rfe Zioô e moeder/and-jc/fe ov^r/i«rf. — De eerste
vraag, naar aanleiding van de revisie gerezen en welker oplossing
hardnekkig misverstand uit den weg heeft moeten ruimen, is in het
moederland opgeworpen en wel vooral door de practijk der recht-
zoekenden. Het gebeurde, dat gerepatrieerde Compagniesdienaren of
ook vrije kooplieden, te Batavia door den Raad van Justitie als partij
in het ongelijk gesteld, zich door die rechterlijke uitspraak bezwaard
achtten. Het kwam ook voor, dat in Nederland woonachtige partijen
voor den Raad van Justitie een proces verloren hadden of, naar haar
voorgevoel, bezig waren te verliezen. Zulke litiganten waren bedacht

1) Bij rMo/ttfie MW! G.-G. e« 7?/? «m i9 Maarf i<5<59, Van der Chijs, II,
bl. 472.

2) Bcrc/irt/Vinpe, derde boek, kap. S, ARA, A'o/. ^rc/i. 107F, bl. 94 r°.
*) Bericht aan de Staten-Generaal van omstreeks 10 Juli 1692, ARA .SV.

G««. 5754, exhib. 14 Juli 1692.
*) Bericht aan de Staten-Generaal van omstreeks Mei 1698, ARA, .SV. GV».

5754, lect. 30 Mei 1698, bl. 3 van het bericht.
*) Bericht aan de Staten-Generaal van begin 1700, ARA, 5"/. G«i. 5754,

lect. 1 Februari 1700, bl. 5 van het bericht.
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RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 3

op middelen om herstel van grieven of hetgeen zij voor hun recht
hielden in Nederland te verkrijgen en zij wendden zich tot de Neder-
landsche overheid ten einde tot verbetering van de Indische vonnissen
of tot verbeterde behandeling van hunne rechtszaak te geraken. Zij
deden dat naar hunne voorstelling op goede gronden, in welke voor-
stelling zij door ingewonnen adviezen van toonaangevende rechts-
geleerden werden versterkt. Want de revisie, toegepast op onherroe-
pelijk gewijsden, die den kring der rechterlijke behandeling op uit-
puttende wijze hadden doorloopen, werd, evenals de gratie, be-
schouwd als eene daad van het souverein gezag: „de revisiën niet
kunnen worden geaccordeert of verleent dan by den Souvereijn". De
Souverein, dat waren de Staten-Generaal: „dewyle de souverainiteyt
in Oost-Indiën over de landen en plaatsen, mitsgaders d'ingesetenen
van dien, dewelcke deselve (de Compagnie) daar possideert, aan
Haar Hoog Mogenden dependeert"*). Volgt nu daaruit, dat alleen
de Staten-Generaal revisie kunnen verkenen en derhalve noch de
Compagnie — zoo stelt Van Dam het vraagstuk in het eerste boek*)
—, noch eerst recht „de Generaal ende Raden — aldus Van Dam in
het derde boek^) — bevoeght souden wesen, deselve toe te staan"?
Of mag worden aangenomen, dat de Compagnie, aan welke door de
Staten-Generaal de uitoefening in hunnen naam van de souvereiniteit
over het handelsrijk is toevertrouwd, ook alle voorrechten, aan de
souvereiniteit verbonden, ontvangen heeft, met inbegrip van de be-
voegdheid, het rechterlijk gewijsde zoo noodig te breken of te ver-
beteren ?

Men ziet, dat zoodoende eene kwestie was opgeworpen, die even-
zeer het moederlandsch als het Indisch staatsrecht raakte. Vandaar,
dat aan de revisie van Indische vonnissen in Nederland eene belang-
stelling te beurt viel, welke andere gelijksoortige en gelijkwaardige
onderwerpen van Indische rechtspraak nimmer hebben gevonden. Met
die omstandigheid hangt het ongetwijfeld ook samen, dat het hoofd-
stuk over de justitie van Van Dam's Bejc/jn/Vm^, hetwelk overigens
in hoofdzaak aan de rechtsprekende organen gewijd is en waarin van
den procesgang slechts een kort en vluchtig overzicht wordt gegeven,
bovendien bijzondere rechtskwesties als zoodanig geen systematische
behandeling vinden, eene afzonderlijke bespreking Fan de rmsini
inhoudt.

1) Van Dam, B«c/irt)Vmpf, t.a.p., bl. 93 v°.
2) Bw/in)™»^, uitgave Stapel, I, 's-Gravenhage 1927, bl. 88.
3) Ter in noot 1 aangehaalde plaatse.
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4 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

De vraag heeft dan ook reeds vroegtijdig de hooge moederlandsche
overheid beziggehouden, weliswaar niet met betrekking tot de Oost-
Indische, doch met betrekking tot de West-Indische Compagnie. Wij
lezen in de /ïwfrwc/iV ï/oor d<? //oo<7£ ew La^e i?e^ierin^ afer Geoc-

Co»tt/>agf«iV van 23 Augustus 1636, art. 50:

Soo wie hem bij den voorszeiden . . . vonnisse . . . niet reparabel vint
beswaert... sal mogen appelleren aen 't Collegie van de Politicque
Raden.. ., sonder dat van derselver sententie vorder betreck ofte provo-
catie sal vallen, ten ware den Gouverneur ende Hooge Raden op versoek
van parthiën, die hem gegraveert vint, raetsaem vint, mandement van
revisie ende propositie van erreur te verleenen ende reviseurs ende ad-
juncten te stellen in gelijcke getalle als de Politicque Raden, die over
't formeren van de sententie sijn geweest 1).

Hier wordt dus het beginsel aanvaard, dat de revisie wegens erreur
van koloniale rechterlijke uitspraken behoorde te worden afgedaan
door de koloniale en niet door de moederlandsche overheid*).

In de instructies, voor de Indische Regeering opgesteld, wordt van
de revisie niet gerept, noch in de vroegere van 1609, 1613 en 1617,
noch in de latere van 1632 en 1650. Intusschen had voor het gebied
der groote Compagnie de kwestie op andere, en wel onrechtstreek-
sche, wijze hare wettelijke oplossing gevonden, geheel in den geest,
door Hunne Hoog Mogenden ten aanzien van de West voorgestaan.
Bij de Bataviasche Statuten, kap. XVI, art. 4—6, werd de revisie als
eene Indische aangelegenheid geregeld. Met de erkenning van het
Bataviaasch wetboek als wetboek voor het handelsrijk bij de instructie
van 1650 was ook de daarin vervatte regeling van de revisie be-
krachtigd.

De betreffende regeling der Statuten van de revisie als Indische
aangelegenheid was overigens niets anders dan de bevestiging van
eene van ouds toegepaste practijk, „een constante practijck in In-

1) ARA, 67. (Jen. 3286, bl. 239 v°. De instructie is vastgesteld ter zitting
van 23 Augustus 1636, ARA, 67. G<?«. 61, bl. 651 r". Ook afgedrukt in het
Groot PfafetertwyS;, II, 1247.

2) In de late Republiek is juist ten aanzien van de West het beginsel ver-
laten, bij resolutie der Staten-Generaal van 13 Januari 1778, Groof Pfa&£a<j/-
6of£, IX, 671. Na de opheffing van de Compagnie werd het nieuwe stelsel ook
bestemd voor de Aziatische bezittingen te werken. Zie de besluiten van het
Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 17 Februari en 12 Mei 1803 (bij
Van der Chijs, XIII, bl. 593 en 626), welke, tegen de bedoeling der uitvaar-
digers in, op de Oost niet van toepassing konden zijn en dan ook bij resolutie
van Gouverneur-Generaal en Raden van 19 Juni 1804 (Van der Chijs, XIV,
bl. 56) buiten werking zijn gesteld.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:55PM
via free access



RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVfA. 5

dien"*), „van immemoriale tijden af tot Batavia... een constante
practijcq en onwederspreeckelijcke gebruijck"^), „sulcx all van lange
tijden aff aldaer in practijcq is geweest"*), „al lange jaren voordat de
voorschreven ordonnantie van Batavia is gemaeckt geweest... en
sonder dat het oyt in Indien is gecontroverteert geweest of iemant
sigh daartegens heeft geopposeert". Dat die toepassing eene veel-
vuldige was, is hiervóór gebleken. Indien wij op Van Dam's Sesc/irj/-
zw»<7(? mogen afgaan, hebben ook de Staten-Generaal zich bij die prac-
tijk neergelegd: „soo hebben Haar Hoog Mogende dat. . . op die wyse
van alle die oude tyden aangesien gehadt""*). Zij deden dat te gemak-
kelijker, omdat zij, die het stelsel immers uitdrukkelijk voor de West
hadden voorgeschreven, blijkbaar geen ander stelsel wenschten. Zij
deden meer dan dat. Zij hebben het stelsel tegen de hardnekkige po-
gingen der rechtzoekenden in het moederland om den gang van zaken
in andere richting te sturen in bescherming genomen.

op revme IM /ie£ »uo r̂fcr/a«d. —- Want al die wettelijke
regelingen, evenmin als die stevig gevestigde Indische practijk, waren
bij machte, „parthyen, die haar meynden gegraveert te vinden", in
Nederland verblijvende, er van terug te houden, bij de dragers van
het hooge gezag in het moederland aan te kloppen om te trachten van
deze machthebbers gedaan te krijgen hetgeen de Indische rechter
haar geweigerd had te geven of weigerde in het vooruitzicht te stel-
len. De hooge moederlandsche overheid, dat waren de Compagnies-
bestuurders en, boven hen, de Landsbestierders. In den beginne
wendde men zich bij voorkeur tot de Bewindhebbers, later bij voor-
keur tot de Staten-Generaal, soms eerst tot de Compagnie en, wan-
neer die toeleg mislukte, tot de Landsoverheid. Al die verzoeken om
revisie waren verbonden door de grondgedachte, dat de hoogere
staats- of bestuursmacht herwijzen kan hetgeen de lagere macht ge-
wezen had. Zoo werd de hiërarchie gezien als opklimmend van den
Raad van Justitie, die zelf de bekroning der Compagniesrechtspraak
was, langs den weg der Hooge Regeering tot de Bewindhebbers toe
en aan den top Hunne Hoog Mogenden, de Souvereinen, die ver-

1) Bericht van HH XVII aan de Staten-Generaal, niet gedagteekend, ge-
exhibeerd op 14 Juli 1692, ARA, 67. G«i. 5754.

2) Bericht van HH XVII aan de Staten-Generaal, niet gedagteekend, ge-
lezen op 1 Februari 1700, ARA, 67. Gen. 5754, bl. 6 van het bericht.

3) Jtoofofte ™JM H H X F / / «m 7 ^/>n7 ióói, ARA, tfo/. ^rc/i. 254 bl 366
<) ARA, tfof. ^IrcA. 107F, bl. 93 v".
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6 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

mochten in te grijpen in eiken tak van het staatsbestel, dus ook in de
rechtspraak der kolonie. Maar verder reikte de onderlinge overeen-
stemming der revisie-verzoeken niet. Zoowel de aard der gevraagde
rechtshulp, als de voorstelling van partijen omtrent de bijzondere aan-
leiding tot het gehoopte ingrijpen der hooge overheid verschilden van
geval tot geval. Van de onderscheidene figuren, welke zich daarbij
voordeden, moge de nadere beschouwing van eene reeks van eeniger-
mate sprekende en uiteenloopende gevallen een denkbeeld geven.

— Alvorens daartoe over te gaan, worde vermeld,
dat ook de Raad van Justitie zich met de kwestie heeft ingelaten. In
het iWtfer/awd.yc/j-J'Hdj.s-c/j P/cfeaö/toefe wordt, onder dagteekening
9 Januari 1669, gewaagd van eene door de rechters van het Kasteel
uitgesproken „Verwerping van het regt om van den Raad van Justitie
te Batavia te appelleren op den Hove provintiaal of den Hoogen
Raad in Nederland"*). Behalve nog de beknopte motiveering dezer
uitspraak houdt de mededeeling van het P/a£a<rt60<?& niet meer dan het
vorenstaande in. Omtrent de aanleiding tot het geven van de uit-
spraak, evenals omtrent haren aard, strekking en naderen inhoud tas-
ten wij in het duister. Zeer waarschijnlijk is hier sprake van eene
resolutie van het rechtscollege, die is vastgelegd in 'sRaads Memo-
riaal. Aangezien het Memoriaal in de Nederlandsche archieven niet
aanwezig is en de raadpleging van het Landsarchief te Batavia thans
niet mogelijk is, blijft het raadsel voorshands onoplosbaar. Hoe de
oplossing echter ook moge blijken te zijn, in elk geval staat vast, dat
het standpunt, ingenomen door den Bataviaschen rechter in eene
kwestie, welke de bevoegdheid der moederlandsche overheid raakt,
deze houding nauwelijks of niet heeft kunnen beïnvloeden.

• der 5<?wiW/tÉ?Wm\ — Niet te Batavia, doch in Neder-
land werd de beslissende houding tegenover de hier te lande inge-
roepen revisie-hulp bepaald. Al vroeg werden de Bewindhebbers voor
de kwestie gesteld. I.ang vóór de revisie bijzondere wettelijke regeling
in Indië had gevonden, wendden partijen, die in Indië haar proces
verloren hadden, zich bij rekest tot Heeren Zeventien, zooals in 1615
de gewezen scheepscommies Jan Rijckaert, „omme te retracteeren de
sententie tegen hem in Indië gewesen". Maar deze kreeg tot kort
bescheid: „dat 'tselve niet en kan geschieden ende hebben hem over-

i) II, bl.' 470.
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RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 7

sulx sijn verder versoeck, bij de requeste gedaen, ontseijt ,ende aff-
geslagen"*).

Eene halve eeuw later had de schipper Symonsz van Wardom, die
ter kuste Coromandel eene veroordeeling door den plaatselijken Raad
van Justitie had opgeloopen, zijne zaak voor den Raad van Justitie
te Batavia gebracht en, bij uitspraak van 15 Januari 1665, was het
veroordeelend vonnis „ten merendele geretracteert". Door dit succes
aangemoedigd, trachtte hij, in het vaderland teruggekeerd, van de
Meesters gedaan te krijgen, dat het Coromandelsch vonnis „om de
nulliteyt ende iniquiteyt, in dezelve residerende, soude mogen werden
geanulleert en vernieticht". Heeren Zeventien bleken den requestram,
mede op grond van de „goede getuygenissen van denselven", zeer wel
gezind te zijn en kwamen hem zoo ver mogelijk tegemoet door hem
de tuchtrechtelijke straf van ontslag uit den Compagniesdienst, die hem
„alleenlyk ter discretie van den Generael en de Raden" was opgelegd,
kwijt te schelden en te bepalen, „dat soo wanneer hy aan d'een of
ander Kamer syn dienst weder soude mogen komen te presenteren,
dat hy daartoe voor habil en gequalificeert sal worden gehouden".
De ten nadeele van den klager getroffen bestuursrechtelijke maatregel
werd dus krachtens het hooge bestuursgezag der Bewindhebbers te
niet gedaan. Maar aan de rechterlijke uitspraak weigerden zij te ra-
ken: „in die sake niet en kan worden getreden"").

Zoo verging het ook Mr. Jan Bitter, voormalig lid van den Raad
van Justitie te Batavia, die, na den Compagniesdienst met moeilijk-
heden te hebben verlaten, in 1663 den Principalen verzocht, wederom
in dienst te mogen treden. Met groote vlotheid werd goedgevonden,
„hem wederom aen te stellen tot ordinaris lith in den Raet van Justitie
voornoemt ende hem daerinne by desen te voegen den rangh en
plaets, die hy voor sijn vertreck vandaer heeft gehadt". Mr. Bitter
had echter nog meer gevraagd, en wel tusschenbeiden te komen in
„de questie, tusschen hem en syn vrouw voormaels geresen en, waer-
over proces voor den Raet van Justitie voormelt ontstaen synde, sen-
tentie t'synen nadeel is gewesen". Ook op dat stuk werd hij met veel
welwillendheid behandeld en hij vond Heeren Zeventien bereid, der
Indische Regeering aan te bevelen, „alle goede devoiren aen te wen-
den" om ook die kwestie bij te leggen en in der minne te schikken.

óJ5, ARA, ATo/. ^4rcA. 249,
bl. 323.

5 fyriV 2<5<5<S, ARA, /Co/. /4rcA. 254
bl. 6S7. '
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8 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

Maar geen stap verder gingen zij en voor het geval „sulcx (de min-
nelijke schikking) niet soude willen gelucken", werd hem aangezegd,
dat hem geen ander middel overbleef dan de rechtsgang der revisie
voor den Bataviaschen rechter, „dat hem tot Batavia alsnoch revisie
sal werden vergunt"*).

Het is onzeker, of tot deze weigeringen der Bewindhebbers, zich
met de herziening van Indische rechterlijke beslissingen te bemoeien,
ook moet worden gerekend een revisie-verzoek, dat op 4 November
1670 ter Hooge Tafel is behandeld. Aan Aletta van der Keer, weduwe
van wijlen Jacob Keijser, „in sijn leven raet in den Rade van Justitie",
was door het rechtscollege, waarin haar overleden echtgenoot zitting
had gehad, bij vonnis van 13 December 1668, een eisch tot geldvor-
dering ontzegd. Zich naar aanleiding van die uitspraak „ten hoogsten
voelende beswaert", had zij gemeend daarvan in beroep te kunnen
komen bij den Hoogen Raad van Holland. Maar „in 't vaderlant ge-
arriveert", was haar beduid, „dat van de voorszeide sententie niet an-
ders en kan gedaen als geprovoceert aen UEdelmogende", met
welke onjuiste betiteling de weduwe Keijser Maetsuycker en zijne
Raden aansprak. Aangezien „in de voorszeide sententie notoir is
erreur", volgt de verongelijkte schuldeischeresse dezen eenigen weg,
die haar tot redres open stond.

Deze beschrijving van het geval, welke aan Maetsuycker's resolutie-
boek is ontleend*), is in zoo algemeene termen gehouden, dat niet
blijkt van de rechtsgronden, waarop het beroep op den hoogen vader-
landschen rechter gedacht was. Evenmin blijkt, wie de rechtzoekende
weduwe op het Indische spoor gebracht heeft, na haar te hebben on-
derricht, dat het Nederlandsch spoor bijster loopen moest. Was het
de weigering van den Hoogen Raad, van het geval kennis te nemen ?
Of had Aletta van der Keer haar licht bij de Zeventien of bij de
Staten-Generaal of wellicht bij een rechtsgeleerden raadsman opge-
stoken? Zeker is echter, dat de rechtzetting aanknoopte bij de vader-
landsche gedragslijn, die weigerachtig stond tegenover elke bemoeiim;
met heroverweging van Indische rechterlijke uitspraken.

eter 57aten-G<?wmz<z/. — De vastberadenheid der Be-
windhebbers heeft hare uitwerking niet gemist. Omstreeks het einde

turn TO XK/7 w» * Moor* i<5SJ, ARA, /Co/, ^rc/i. 258 (niet
gefoliëerd).

*) i?«o/«f»e raw G.-G. <rn i?i? iwi 4 Mwewfor ió/ö, ARA, Ka/, /irc/t 585
bl. 175—177.
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RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 9

der zeventiende eeuw beginnen de sporen der verzoekschriften om
revisie, tot Heeren Zeventien gericht, te verbleeken. De door den
Indischen rechter teleurgesteldcn begonnen te begrijpen, dat zij bij
hen hun heil niet zoeken moesten. Wel worden de voorzittende Kamers
vóór en na in de revisie-aanvragen gemoeid, maar voortaan alleen als
raadgevers der andere overheid, tot welke partijen nu hare toe-
vlucht gaan nemen. Toen de klagers bij de Zeventien geregeld nul op
het rekest kregen, gingen zij hoogerop en beproefden zij hun geluk
bij de Souvereinen, de Hoog Mogende Heeren Staten-Generael deser
Vereenichde Nederlanden.

# Dame/ tfc Corg. — In het jaar 1691 wendde zich bij
verzoekschrift tot Hunne Hoog Mogenden Daniël de Cocq, die eenige
jaren tevoren bij den Raad van Justitie eene actie tot echtscheiding
wegens overspel had ingesteld. Tegelijkertijd had de advocaat-fiscaal
voor hetzelfde rechtscollege eene strafactie tegen de echtbreekster op
grond van dezelfde, overigens krasse en deugdelijk bewezen, feiten.
„<?jr «.«ƒ<?;« oefw <?£ />ro&afr'on»èi«" aanhangig gemaakt. Toen de straf-
actie leidde tot veroordeeling tot het tuchthuis, benevens eene boete,
de civiele actie echter werd afgewezen, stelde de beleedigde echt-
genoot, „dat daerinne tegens alle regten geoordeelt" was, „dewijle
naer de goddelijcke en menschelijcke wetten door het overspel — dat
immers in mïra'ra/t als bewezen was aangenomen — den bandt des
huwelijx wierdt verbroken" en hij verzocht en verkreeg revisie. Eenigen
tijd daarna vertrok hij, zonder de uitspraak in revisie af te wachten,
waartoe hem de gelegenheid vermoedelijk ook niet geboden was, in
Compagniesdienst naar Perzië en later vandaar naar het moederland.
Om de beslissing in het revisie-geding heeft hij zich "niet meer be-
kommerd, doch de klaarblijkelijke tegenspraak der twee Bataviasche
vonnissen heeft hem doen vertrouwen, dat de beslissing voor hem
gunstig was uitgevallen. In het vaderland heeft hem inmiddels het
stellig bericht van het overlijden zijner gewezen vrouw bereikt. In de
veronderstelling, dat zijn huwelijk door rechterlijke uitspraak ontbon-
den, en in de zekerheid, dat het in elk geval door den dood teniet-
gegaan was, is hij in Nederland hertrouwd. Thans op het punt,
wederom in Compagniesdienst, nu als koopman, uitgezonden te wor-
den, verneemt hij van onlangs uit Indië aangekomenen, dat dé dood
gewaande nog in leven is. De schrik slaat hem om het hart om de
moeilijkheden, welke hem bij terugkeer in Indië kunnen te wachten
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10 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

staan en hij wendt zich rechtstreeks tot de Staten-Generaal met eene
dubbele bede, de eene primair, de andere secundair voorgedragen.

Het subsidiair verzoek veronderstelt de mogelijkheid, dat de inder-
tijd te Batavia aangevangen revisie-procedure als gevolg van des im-
petrants afwezigheid van de rol geschrapt is. Voor dat geval vraagt
Daniël de Cocq, dat hem worde toegestaan, de afgebroken procedure
voort te zetten, in welk verzoek wordt bewilligd.

Van veel verdere strekking in dezelfde richting was de primaire
bede, welke, zooals uit het voorafgaande is af te leiden, werd afge-
wezen. Doch reeds hare indiening was belangwekkend. Zij luidde: dat
„Haer Hoog Mogenden geliefden het groot en onverantwoordelijck
abuijs, bij den Raet van Justitie op Batavia gedaen, e* />/t?mV«rfmé?
/>otejtotó te remediëren ende te verstaen, dat het eerste huwelijk uijt
de nature van de saeck en door het begane overspel gedissolveert en
verbroocken was geworden". Aan de Staten-Generaal wordt dus ge-
vraagd, te doen hetgeen naar de in Indië geldende procesorde de wel-
omschreven taak van den Indischen revisie-rechter was. Dat verzoek
vond zijn uitgangspunt in deze voorstelling, dat de moederlandsche
dragers der souveraine macht, die de uitoefening van hunne souverei-
niteit over het handelsrijk aan de Compagnie hadden overgelaten, ter-
wijl van Compagnieswege op hare beurt eene rechterlijke organisatie
was in het leven geroepen, niettemin de bevoegdheid hadden, deze
beide tusschengeschoven gezagsdragers voorbij te gaan en uit de vol-
heid hunner oorspronkelijke macht beslissingen konden nemen op het
gebied, dat zij aan anderen hadden afgestaan. Hunne Hoog Mogenden
hebben tot dezen primairen eisch en zijnen rechtsgrond het zwijgen
gedaan en, zóo doende, de voorgedragen leer hunner eigen, in weer-
wil van vrijwilligen afstand voortdurend werkzame />fcm'it«fo ^oterfatói
verworpen*).

<7é>7/a/ Danië/ MZM ƒƒ<?««<>«. — Allerlei gegevens houdt in eene
even later ondernomen poging van een naar zijne voorstelling in Indië
verongelijkte om zijn recht in het vaderland te zoeken.

Daniël van Heussen, pakhuismeester op Onrust, was door den Raad
van Justitie veroordeeld tot betaling aan de Compagnie van de aan-
zienlijke som van 3504 rijksdaalders, welk bedrag hij had moeten
voldoen vooraleer hem vergunning tot repatriëering werd verleend.

i) De geschetste gang van zaken is te vinden in de rreoJWie <fr Sa/<?«
G«jer<jaf twt 2(5 /4/>ri7 i<591, ARA, 5>. Gen. 142, bl. 586 r°-587 v°; de aan-
halingen op de laatstvermelde bladzijde.
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RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 11

Tevergeefs had hij der Indische Regeering om „redres" verzocht*).
Wat daaronder verstaan werd, is niet met zekerheid na te gaan. In
Nederland teruggekeerd, wendde hij zich, in December 1690, tot
Heeren Zeventien met verzoek, „de voorszeide sententie, als volgens
sijn gesustineerde van nulliteijt en iniquiteijt laborerende, [te] willen
corrigeren en altereren". Het verzoek werd „aflfgeslagen als saecken
sijnde, die in Indien moeten werden geïnstitueert en getermineert" *).
Toen klaagde de gewezen pakhuismeester zijn nood aan de Staten-
Generaal met de bede, dat zijne zaak door „neutrale regters"'), „bij
eenigh Hoff alhier off's Lands advocaat soude mogen werden geëxa-
mineert en, bevonden wordende, dat hij onreghtmatigh soude wesen
gecondemneert, bevooren sententie soude mogen werden te niet ge-
daen"*) en, voor het geval dit niet zou kunnen geschieden, hoopte hij,
dat de Staten zelf „soodanigh daarin [zouden] voorsien als Haar
Hoog Mogenden in aequiteijt souden bevinden te behooren" ^).

Alvorens te beslissen, vroegen Hunne Hoog Mogenden de Bewind-
hebbers om „consideratiën en beright" en, toen om administratieve
redenen dit advies langer op zich liet wachten dan strikt noodig
scheen, drong de requestrant zachtkens op verhaaste indiening aan").
Hoe het advies luidde, is na het vorenstaande gemakkelijk te raden:
van de Indische rechterlijke uitspraak kan bij Haer Hoog Mogende
bij overgifte „geen appel off provocatie" vallen, — provocatie in zeer
ruimen zin als eenigerlei rechtsherstel genomen. Op die wijze kan de
requestrant dus niet worden geholpen. Daaraan wordt echter toege-
voegd, dat „de voorszeide Van Heussen . . . sigh hadde kunnen bedie-
nen van het ordinaris middel van revisie tot Batavia en 'twelck hij
oock alsnogh kan doen". Tot rechtstreeksch advies overgaande, raad-
den Bewindhebbers, „dat Uw Hoog Mogende goede geliefte magh
wesen, hem ten fine voorszeid derwaerts te renvoyeren"*). Hunne
Hoog Mogenden lieten zich gemakkelijk overtuigen en verstonden,
„gelesen de remonstrantie van de Bewindhebberen", dienovereenkom-

der 5V<rten-G<?»«-a<jJ 25 ƒ«« i<592, ARA, .Sï. Gen. 145, bl. 60.
2) /4oHèo»»«nrf? /xrtr«McAe müró/* «m 27 ^MOIM/W J692, LA bundel 1690—

1694, bl. 467.
^) Aldus de resolutie, aangehaald in noot 1.
*) Brief van 27 Augustus 1692, bl. 468.
5) Resolutie van 15 Juli 1692.
^) totó va» ƒƒ/ƒ X F / i iw» i ^/>r.7 ió92, ARA, tfo/. /4re/». 260 (niet

gefoliëerd).
' ) Bericht van HH XVII aan de Staten-Generaal, niet gedagteekend ge-

exhibeerd op 14 Juli 1692, AR A, .SV.-Gw. 5754.
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12 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

stig, „dat in het versoeck, bij den voornoemden Van Heussen gedaan,
niet can werden getreden", maar dat hij, hem bij de voorgemelte sen-
tentie (van den Raad van Justitie) beswaart vindende, door de
wegh van revisie daarvan redres can versoecken, naar gewoonlijcke
forma" *). Deze beslissing, welke naar het bericht der Zeventienen,
om zich er op te beroepen, verwees, werd onverwijld ter kennis van
den voor zijn recht strijdenden Van Heussen gebracht en reeds den
volgenden dag werd bij de hooge vergadering een nieuw rekest in-
gereikt met de strekking, „dat Haar Hoog Mogenden hem, suppliant,
geliefden te permitteren om copie te mogen ligten van 't berigt, dat
de Bewindhebberen op sijn voorszeide requeste aan Haar Hoog
Mogenden hadden overgelevert, om daartegens sijn contra-redenen . . .
voor te dragen ende dat middelerwijlen Haar Hoog Mogenden de
voorszeide saake geliefden te laten buiten finale resolutie". Haar
Hoog Mogenden lieten zich echter niet vermurwen en besloten „te
persisteren by haar resolutie op gisteren desen aangaande genomen'"*).

Toen dan de onvermoeide kamper voor zijn eigen recht zich in alle
instanties elke kans op rechtsherstel in Nederland zag afgesneden en
verwezen was naar de revisie-procedure in Indië, koos hij de wijste
partij. Hij benutte de hem geboden gelegenheid en nam aanstonds
maatregelen om zich te dekken tegen de exceptie van verzuimde ter-
mijnen. Daartoe drong hij in een nieuw verzoekschrift bij Heeren
Zeventien aan, „dat deze vergaderingh soude gelieven... soodanige
voorsieninge te doen, dat het voorszeide proces, niettegenstaende de
laps van de /afaïïa, volgens Haer Hoog Mogende resolutie in revisie
magh werden aengenomen". In dien zin werd besloten, bij resolutie
van 25 Augustus 1692: bij aenschrijvens zullen Generael ende Raden
worden gelast, „den voormelten Van Heussen, desversoeckende, in
revisie te admitteren, mitsgaders hem te doen erlangen kort reght en
expeditie van justitie" ^). Bijzondere hulp tegen het verstrijken der
fatale termijnen had Van Heussen wel noodig, want zijne ijdele po-
gingen om in het vaderland zijn recht te zoeken alleen hadden aan
tijd één en drie kwart jaar gekost.

<7<?z/a/ 7a<ro6 Wouter? e« /wrriaaM £<?<?£. — Geen andere revisie-
behandeling heeft zooveel stof opgeworpen en zooveel geschrijf ver-

1) *«ofotó> der Sï«itei-G«i
bl. 50-51.

*) tfejo/itd'e der 5"fa/e«-Gene»
*) tfe.ro/ttfie fast ƒ//ƒ XF/7

(niet gefoliëerd).

eroo/ vmi

'aa/ 7wt i
t/a» 25 .

i i^ 7i(/t i<592, ARA, .S"/.

5 /MK i<592, ARA, S7.-Ge>i.
4«<7i«fi« ió92, ARA, /Co/.

145,

t. 145,

bl. 61.
:/». 260
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RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 13

oorzaakt en zooveel beraadslaging vereischt als die, welke is onder-
nomen in de jaren 1696—1700 op aandrang van Jacob Wouters. Maar
ook geen andere revisiebehandeling is zoo leerzaam als deze. Aan
Mr. Jacob Wouters, Heer van St. Jans- Steen, ordinaris gecommit-
teerde ter Rekenkamer van Zeeland, of liever aan zijne vrouw, wier
belangen hij waarnam, behalve dat zij ook de zijne waren, was te
zamen met haar Bataviaschen zwager Jurriaan Beek*) de erfenis
tebeurt gevallen van Johanna Beek, die te Batavia zonder testament
was overleden. Toen Jurriaan de nalatenschap voor zich zelven en
zijne schoonzuster in bezit wilde nemen, stootte hij op den tegenstand
der Weeskamer, die met het oog op de mogelijke rechten van andere
nabestaanden der overledene de goederen onder zich had genomen.
De Kamer werd voor den Raad van Justitie des Kasteels gedagvaard
tot afgifte van de nalatenschap, 's Raads uitspraak, van 23 Juni 1694,
kende slechts de helft der erfenis aan de eischers toe en bekrachtigde
het standpunt der Weeskamer, dat de andere helft ter beschikking
van de andere erfgenamen moest worden gehouden. Het verschil van
inzicht over deze erfrechtelijke kwestie sproot hieruit voort, dat Jur-
riaan Beek en de zijnen zich op het standpunt stelden, dat het geval
moest worden berecht naar de Bataviasche Statuten, terwijl de Raad
van Justitie mét de Weeskamer van oordeel was, dat niet de Statuten,
doch het octrooi van 10 Januari 1661 op het stuk van het recht, van
successie afr wtes/ato, van de Staten-Generaal afkomstig en op 7 Febr.
1662 te Batavia afgekondigd*), van toepassing was.

De teleurgestelde erven verzochten en verkregen toelating tot revisie
in Indië, echter niet dan nadat, in verband met het overleg, dat op
zoo grooten afstand tusschen Beek te Batavia en Wouters te Middel-
burg moest worden gepleegd, geruimen tijd was verstreken. Het
duurde tot 14 Februari 1696 eer de revisie-procedure kon worden
aangevangen voor den met de adjunct-reviseurs versterkten Raad van
Justitie. Maar ook toen het eindelijk zoover gekomen was, wilde de
zaak niet vlotten. Na acht maanden ondernam het rechtsprekend col-
lege eene poging om de zaak op ongewone en onverwachte wijze tot
een einde te brengen. De poging was echter zoodanig opgezet, dat zij
tot mislukking gedoemd was. Geheel onverhoeds werden partijen
overvallen met een „interlocutoir appointement" „ten fine van accoort"

i) Dezelfde, die door De Haan in Oi<rf-Ba/<mw geteekend wordt als het type
van den rijk geworden vrijen koopman. Zie CW-Batovia, Batavia 1922 I bl
453 en passim. ' '

-) Zie Van der Chijs, II, bl. 340

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:55PM
via free access



14 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

en opgeroepen binnen éendaagschen termijn, namelijk des anderen
daags om acht uur in den ochtend, voor den Raad van Justitie te
verschijnen om zich over de door het college voorgestelde schikking
uit te spreken. Het was voor een lichaam als de Weeskamer, dat zich
over een zoo gewichtig voorstel, wellicht ook met anderen, te beraden
had, feitelijk nagenoeg onmogelijk, aan dien oproep te voldoen. De
voorzitter der Kamer, die de functie vervulde in zijne hoedanigheid
van Raad van Indië, wendde zich in allerijl tot het hooge college,
waarvan hij deel uitmaakte, ten einde de noodlottige gevolgen der
schier gedwongen niet-verschijning voor gerecht af te wenden en wist
onverwijld eene resolutie der Hooge Tafel uit te lokken, waarbij den
Raad van Justitie nevens adjuncten werd aangezegd, „met de verdere
dispositie ten definitive soo lange... te supersederen tot tijt en wijle
Heeren Weesmeesteren haer dierwegen na behoren sullen hebben
konnen beraden en bequaem sijn haer over 't voorszeide interlocutoir
te verklaren"*).

Bij den waakzamen president der Weeskamer — Laurens Pijl was
zijn naam — schijnt intusschen het juiste of onjuiste vermoeden te
zijn gerezen, dat de revisie-rechter niet voornemens was, te vonnis-
sen naar het octrooi van 1661, hetgeen voor de Weeskamer verlies
van het geding zou beteekenen. Men mag gissen, dat hij toen de
Regeering heeft weten te bewegen tot den zonderlingen stap, die nu
volgde. Bij resolutie van 27 November werd van den versterkten
Raad van Justitie gevorderd „beright off Haar Edelens ook eenige
duijsterheijt vinden in het octroij van . . .den 10e January 1661 . . .
rakende de successie a£> fwiwtô o en dienvolgens swarigheijt maken
om ingevolge van 'tselve te vonissen . . ., alswanneer sulx sullen
gelieven op te geven en dese vergaderinge bekent te maken, omme
daerop als van Haer Edelen de nodige elucidatie te laten toekomen
en daermede deselve scrupule wegnemen"^). Van eene dergelijke
Regeeringsbemoeiing met de rechterlijke raadkamer ging, met ver-
mijding van rechtstreeksch ingrijpen in de rechtspraak, eene sterke
aansporing uit om vonnis te wijzen naar de door de Regeering aan-
gegeven richtlijn. De rechters van het Kasteel antwoordden begrijpe-
lijkerwijs, „niet sonder bevremdinge" van de resolutie te hebben ken-
nis genomen, verklaarden echter, dat zij in het octrooi van 1661 „geen

i) /tero/ufiV Ï'O» G.-G. en Z?i? wm 2<5 October Jó9ó, ARA ATo/. /2rr/i 611
bl. 714.

*) i?wo/«fiV ÏWI G.-G. en /?i? van J7 M w m t e r i<596, ARA, tfof. /2rc/j. 611
bl. 783.
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de minste duijsterheijt vinden" en dat zij „dienvolgens ook geene
swarigheijt sullen maken . . . ingevolge dit octroij te vonnissen", in-
dien daartoe aanleiding zal blijken te bestaan*). Dit antwoord was
voor de Heeren der Hooge Tafel nog niet afdoend. Zij besloten, de
dispositie over de aangelegenheid „uijt te stellen tot nader occagie"
en „onderwijlen, dat over voorszeide sake . . . ten definitive niet ge-
disponeert sal mogen werden"'*).

Indien de partij Beek, zooals misschien vermoed mag worden, in
het aanbod van het accoord de stille hand gehad had, dan zag zij zoo
hare hoop, de zaak te verhaasten, in rook opgaan en toen zij bij de
Regeering eene rechtstreeksche poging tot bespoediging waagde door
de Hooge Tafel te verzoeken, „dat de Raed van Justitie deses Cas-
teels nevens de adjuncten-reviseurs in voorschreve saecke moghten
werden geordonneert, deselve vóór het vertreck der aenstaende retour-
vloot te termineren", kreeg zij nul op het rekest, met deze motiveering,
dat „Heeren Weesmeesteren bij voorschreve request tegens de waer-
heijd werden beschuklight, omtrent voorschreve saecke stil te sitten
en het contrarie... komt te blijcken"").

g ^ ZWJ Aef gredin<7 naar JVederJaMd. — Het is waarlijk
niet te verwonderen, dat deze bejegening der Regeering, die van eene
zekere begunstiging van de Weeskamer niet is vrij te pleiten, weinig
geschikt was, den impetrant van revisie en zijne moederlandsche
mede-erfgename, voor wie hij tevens optrad, gerust te stellen. Daar-
mede begint het middel van het beroep op de Souvereinen te spelen.
Van dat oogenblik af treedt Jurriaan Beek te Batavia op den achter-
grond, om de leiding over te laten aan zijn zwager Mr. Jacob Wouters
te Middelburg, die, zooals wij reeds gezien hebben, met de mede-
erfgename gehuwd was. Deze tracht nu de Staten-Generaal te be-
wegen, de overbrenging van de revisie-procedure naar Nederland te
gelasten en hij wendt zich daartoe tot Hunne Hoog Mogenden met
verzoek, dat dezen „geliefden de kennisse van de voorschreve saecke
aen de raden en adjuncten-reviseurs op Batavia te avoceren ende te
ontnemen de geheele saecke", benevens de desbetreffende stukken te
stellen „in handen van een van de Hoven van Justitie in het vader-

') Bericht, opgenomen in rwo/«/ie ww G.-G. «i i?i? t-ow 7 D«*m6«r id9ó
ARA, Kof. /irt/j. 611, bl. 832.

2) D.t.p.
*) /?MO/K/IV MJJI G.-G". en i?i? ÏWI i« £><?r<?»i&er i<59<5, ARA Ao/. .<4rc/i 611

bl. 852. ' '
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16 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

lant . . . om . . . in de . . . instantie van revisie soodanigh voortge-
procedeert en soodanige sententie gewesen te werden als sy oordeelen
souden in goede ende neutrale justitie te behooren" *). Het verzoek-
schrift werd behandeld ter zitting van 17 Februari 1698 en door
Hunne Hoog Mogenden den Bewindhebbers toegezonden om „bericht
en consideration". Met de voorbereiding van deze taak werd het
Haagsche Besoigne belast * ) ; in de laatste dagen van Mei is de
„remonstrantie" der Bewindhebbers bij de Staten ingediend.

In hoofdzaak betoogt het stuk, dat de „pretense evocatie" 'in de
eerste plaats onaanvaardbaar is als strekkende „tot een seer groot
nadeel en gantsch prejudiciabel gevolgh voor de Compagnie", omdat
deze door de Staten-Generaal met de rechtspraak in hare landen be-
last is en de rechtspraak haar niet kan ontnomen worden zonder haar
aanzien en dat van den Raad van Justitie te schaden; in de tweede
plaats eene „notoire absurditeijt" zou zijn, omdat de impetranten van
revisie de procedure zelf in Indië hebben „geëntameert en geïn-
strueert"; in de derde plaats „een gantsche ongehoorde nieuwigheijt"
zou zijn, waarvan „niet een eenig exempel soude kunnen werden
bijgebragt", immers „nog noijt tot desen huijdigen dagh toe een
eenige saecke van revisie bij wegen en manieren van evocatie aan
denselven Raet (van Justitie) is onttrocken". Voorts worden de
geuite klachten ontzenuwd en teruggebracht tot wrevel „over hetgeene
niet na der requiranten appetijt gedaan of geresolveert soude wesen"
en verdedigd de bevoegdheid van den rechter in revisie, naar eigen
inzicht „te decideren soo en invoegen deselve sullen oordeelen in
goede justitie te behoren", met name diens goed recht, ja plicht, op
de onderhavige erfrechtelijke kwestie het octrooi van 1661 betreffende
de successie oft lYiferfato toe te passen. Zoo wordt de gevolgtrekking
voorbereid: voor hen, die zich door eene uitspraak van den Indischen
rechter bezwaard achten, staat „geen andere wegh open . . . als de
revisie, gelijck deselve door de voorschreve requiranten oock is in-
geslagen"^). Het stuk, in behandeling genomen ter zitting der Staten
van 30 Mei 1698, was blijkbaar overtuigend. Na korte beraadslaging
werd verstaan, „dat in het versoeck . . . niet kan werden getreden,
maer dat aen de gemelte Bewindhebberen . . . gerecommandeert ende

1) /?M0/wfie cfer .SVaten-GeMfraa/ twi i7 Feftruor» idPS, ARA, SVC*?» 660
bl. 96-97.

2) J?MO/»/I> va» ƒƒƒƒ A'F// v«t 2 i4/>r*7 J69S, ARA, ATo/. <4rc/i. 261 (niet
gefoliëerd).

*) ARA, i**.-C«i. 5754, bestaande uit losse stukken, bl. 2-4 van het stuk.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:55PM
via free access



RECHTSMIDDEL REVISIE VÓÓR RAAD VAN JUSTITIE TÊ BATAVÏA. 1?

gelast werdt mits desen, soodanige ordres te senden naer Batavia, dat
aen partyen in desen goede justitie sullen mogen werden geadmini-
streert" *). Aan deze opdracht is voldaan bij missive van Heeren
Zeventien van 31 Juli 1698*).

Zoo waren Jacob Wouters en zijn Indische medelegger Jurriaan
Beek weer naar den Bataviaschen rechter verwezen. Intusschen lag
te Batavia de uitspraak reeds te wachten. Maar de eischende partij,
die er alle belang bij had, het uitspreken van het Indisch vonnis te
voorkomen, zoolang de hoop nog bestond, den Nederlandschcn rech-
ter in te schakelen, had door opzending naar Indië van de bescheiden,
waaruit bleek, dat in het moederland pogingen werden in het werk
gesteld om de zaak daarheen over te brengen, den Raad van Justitie
bij rekest trachten te bewegen, „om met het afdoen der voorschreve
saecke te supercederen tot nader ordre uijt 't vaderland op de gedaene
instantie dienaengaende". Die toeleg was ook gelukt. Doch toen Van
Outhoorn en zijne Raden daarvan verwittigd waren, schreven zij aan
den Raad van Justitie en adjuncten ter „betuijgingh van de verwonde-
ringh deser vergaderingh over dat Haer Agtbarens door zoo inutiele
schriftuur als het gemelte request haer hebben laeten stutten in de
voortgangh van Haer Agtbarens besoigne", met aanbeveling, „met het
afdoen en termineren van de gemelte saeck hoe eer hoe liever voort te
gaen en partijen te doen erlangen kort en onvertogen regt"*). Ver-
moedelijk waren de rechters van het Kasteel reeds gewaarschuwd. Den
dag voorafgaande aan dien dezer hoffelijke berisping, op 24 November,
was eene gedeeltelijke uitspraak gevallen en het aanvullend vonnis
volgde drie dagen later. De dubbele beslissing bracht den impetranten
van revisie hetgeen men in de processueele taal dier dagen noemde •

forfn)"/. — Wie verwacht, dat daarmede de zaak ein-
delijk tot rust was gekomen, rekent buiten de taaiheid en de vinding-
rijkheid der procedeerende partijen en harer raadgevers. Sinds het
afwijzend vonnis van den Indischen revisie-rechter was nog geen jaar
verstreken, toen, op 7 November 1799, bij de Staten-Generaal in
behandeling werd genomen een rekest van den rekenmeester ter

/IV <ƒ«• iYaten-Generao/ t/o» 30MW 1<59S, ARA, SV.-GVn 660 bl 301
*) ARA, /Co/. ^rc/(. 461, onder Batavia. ' '
3) fiwo/iifiV win C.-C. en /?/? IWI 25 Mw«»&<?r i<59S, ARA ATo/. Wrc/i 613

bl. 647 en 648. '
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18 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

Kamere van Zeeland Mr. Jacob Wouters, Heere van St. Jans Steen
cum .roao, „klagende over twee sententiën in cas van revisie . . . op
Batavia . . . tot nadeel van de supplianten gewesen, en over de infor-
maliteyten, die daerin souden wesen gepleeght door de ordres en
resolutiën van den Gouverneur en Politicque Raden op Batavia*),
waerdoor aen de rechters soude wesen benomen de faculteyt om te
oordeelen naer haer gemoet en naer rechten", met verzoek, „de voor-
schreve sententiën . . . by een van de Hoven van Justitie in het vader-
landt . . . te laten revideren""), met de gevolgen van dien.

Uit de resolutie der Staten-Generaal, waaraan deze gegevens ont-
leend zijn, valt omtrent den inhoud van het rekest niet veel meer op
te maken dan hier vermeld wordt. Het stuk zelf is onder de bewaarde
papieren, welke op de procedure betrekking hebben, niet aangetroffen.
Toch is het mogelijk, zich van het gevoerd betoog een nader denk-
beeld te vormen aan de hand van de weerlegging, welke van Compag-
nieswege tegen de schriftuur is ondernomen en welke hierna ter
sprake zal komen. De beide vonnissen, die de revisie-procedure be-
sloten hebben, worden als „informeele en politique sententiën" ge-
kenschetst en veroordeeld. Informeel is de rechterlijke verrichting, die
met vormfouten behept is; politiek de rechterlijke verrichting, die
door het besturend gezag is beïnvloed. In het besproken geval vloeit
het politieke met het informeele gebrek samen, omdat de vormfouten
onder den druk van het politiek gezag zijn begaan. Als zoodanig wor-
den voorgedragen : het bevel der Regeering, onder den invloed van het
lid der Regeering, tevens voorzitter der Weeskamer, welke instelling
partij was in het geding, aan den rechter verstrekt, tot vertraging van
het proces, toen de Weeskamer tijd behoefde om zich uit te spreken
over het voorgesteld accoord; voorts het omgekeerde bevel der Regee-
ring tot beëindiging van het geding ondanks de kennisgeving aan den
rechter van de beschikking der Generale Staten, welke eene andere
wending der procedure als mogelijkheid in het vooruitzicht stelde;
bovenal het verwijt, dat zoowel sommige leden van den Raad van
Justitie zouden zijn verwijderd als sommige adjuncten uitgezocht met
het oog op het standpunt, dat zij in de hangende rechtskwestie hul-
digden.

1) De requestreerende rekenmeester ter Kamer van Zeeland of zijn raadgever
verwart hier de constitutie der West-Indische met die der Oost-Indische Com-
pagnie.

2) i?«o/i</i<? rf<?r .SVateM-Generao/ ww 7 JVowm&er J<S99, A R A 6"/ -Ge« 661
bl. 666. . . '
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Maar belangrijker dan al deze vormelijke en van buiten opgelegde
fouten was de bemoeiing der Regeering met ,,'twelck in het voor-
schreve request selfs wordt geposeert sulx de questie alleen of wel
voornamelijck te wesen", te weten de materiëel-rechtelijke kernvraag,
of de beslechting in het gevoerde geding moest geschieden op den
grondslag der Bataviasche Statuten dan wel van het octrooi van 1661
over de vererving bij versterf. Om den voorrang der eerstgenoemde
rechtsbron vast te stellen was namens den vrij burger-koopman Jur-
riaan Beek c«m joci'o betoogd, dat het octrooi alleen „(concerneerde)
de bediende van de Compagnie en niet de vrije luijden", dat het „het
octroi niet (kon) derogeren de statuten locaal of iemant ontnemen
het IMJ ori^nanwm", dat het octrooi bovendien „tot Batavia niet
(was) gepubliceert" en reeds uit dien hoofde rechtkracht miste. Ook
daarmede en daarmede vooral heeft de Hooge Tafel, steeds onder
invloed van Laurens Pijl, zich bemoeid: „de regters, siende die saeck
al vooraf politicquelijck gedecideert en haar benomen de faculteijt
om in conformite van de Statuten van Batavia deselve af te doen".
Dat was eene zware beschuldiging. Bij dat alles voegde zich de alge-
meene tegenwerking, die de rechter van de zijde der Weeskamer had
ondervonden*).

Met dit verzoekschrift was deze figuur geboren : de partij, die tever-
geefs gepoogd had, een te Batavia aanhangig revisie-proces naar
Nederland over te brengen, vervolgens dat revisie-proces verloren had,
stelt nu voor de voor haar nadeelige einduitspraak in revisie opnieuw
aan revisie te onderwerpen. Hetgeen zeggen wil revisie van revisie,
moederlandsche revisie van Indische revisie. Het mag eenige ver-
bazing wekken, dat de Generale Staten met een dergelijken toeleg
geen korte metten maakten, integendeel de kwestie in ernstig onder-
zoek namen en, vernomen hebbende, dat twee der Bataviasche raads-
heeren, onder wie de voorzitter, die in de zaak Beek c.s. cowfra Wees-
meesters gezeten hadden, sindsdien in het vaderland waren terug-
gekeerd, besloten zij, het rekest in dezer handen te stellen, met ver-
zoek om bericht*). Weldra volgden de verzoekschriften van Jan
Wouters elkander met matige tusschenpoozen op. Op 27 November
drong hij bij de Staten er op aan, dat zij „geliefden finael te dis-
poneren". Daartoe gingen Hunne Hoog Mogenden niet over, doch zij

1) Remonstrantie der Bewindhebbers, niet gedagteekend, gelezen ter verga-
dering der Staten-Generaal op 1 Februari 1700, ARA, .Sï.-(7*n. S7S4.

2) 7?«o/i(/if <f<?r .S7atett-GV»eraa/ i m 7 JVavpm&er j<599, ARA, 5Y.-G#tt. 661,
bl. 666.
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gelastten partijen, d.w.z. hare vertegenwoordigers hier te lande, „haer
belangh te seggen" en droegen den Gedeputeerden tot de saken van
de Oost-Indische Compagnie op, de beide Indische raden van Justitie,
waarvan hiervóór sprake is geweest, Mrs. Daniël Heyns en Elbert
Buys, te hooren*). Het verslag der Gedeputeerden werd eenige dagen
later uitgebracht en gaf aanleiding tot het besluit, de Bewindhebbers
der Compagnie uit te noodigen, „derselver consideratiën en belangh
daerop aen Haer Hoogh Mogende te laten toekomen""). Toen de
Heer van St. Jans Steen, bij rekest van 9 Januari 1700, de Staten
andermaal verzocht had, „finalijck te disponeren" en bij die gelegen-
heid bleek, dat het gevraagd advies nog niet was binnengekomen,
werd op spoedige inzending bij Bewindhebbers aangedrongen en
tevens den gerepatrieerden Bataviaschen raadsheeren aangezegd, op
korten termijn hunne beschouwingen in te reiken').

De schriftuur der Heeren Heyns en Buys is ontvangen en bespro-
ken ter zitting van 2 Februari *), doch kon in het Algemeen Rijks-
archief niet worden weergevonden. Reeds den dag tevoren waren in
behandeling genomen de ter zake gevoerde beschouwingen van Heeren
Zeventien, neergelegd in eene uitvoerige nota, welke de onderteeke-
ning draagt: P. van Dam en zeer waarschijnlijk door hem is ont-
worpen. Deze nota wordt in het Algemeen Rijksarchief bewaard®).
Met veel zorg opgesteld, onderneemt zij, na de feiten te hebben vast-
gesteld en sommige hunner te hebben rechtgesteld, de weerlegging
van de door de requestranten bijeengegaarde beweringen en de gron-
den, waarop de beweringen en de uitgebrachte beschuldigingen berus-
ten, soms met dooddoeners als „immers notoir ongegrond" of „gantsch
ongehoort", veelal echter op wel overlegde en wel onderlegde wijze.
Zij wendt zich ook tegen den toon van het rekest, tegen de bedekte
en openlijke toedichting van „vuijle en onbehoorlijcke practijquen en
kuijperijen", der Regeering en den president der Weeskamer, zelf
lid der Regeering, aangewreven, doch weet op hare beurt, ter ken-
schetsing van de voorstellingen der tegenstanders, scherpe uitdruk-

wi 27 iVoi'wtófr Jó99, ARA, 5"/.-Ge« 661
bl. 700.

J<599, ARA SY.-G«i. 661
bl. 708.

ö, ARA .SV.-Gen 662
bl. 17.

i/W, ARA S7.-G™ 662
bl. 57.

°) S7.-G<w. 5754, lias Oost-Indiën 1691—1700.
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kingen als „tegen de waerheijt" of „buijten de waerheijt" en afstraf-
fingen als „onbetamelijck", „verkeerdelijck", „quaetaerdiglijck",
„odieuselijck", ,,met onbeschaemtheijt", niet te vermijden. Zij poogt
bovenal den opzet der requestranten in het hart te treffen. „Revisie
van revisie", „van een sententie, in revisie daarop gevolgt, in een
superrevisie te komen" dat is, op zich zelf beschouwd als revisie in
tweede instantie, een juridisch onding, „een saecke, gantsch ongehoort
en buijten alle exempel", bovendien revisie in Nederland van recht-
spraak in Indië en elke revisie in Nederland, hetzij in tweede, hetzij
ook in eerste instantie, van koloniale vonnissen is uit den booze. Zulks
om afdoende practische redenen, want revisie in het moederland op
zóo grooten afstand beteekent feitelijk „de luijden... afsnijden en
benemen de wegh van justitie" en „soude niet als met d'uijtterste
ongelegentheijt en derselver ruïne konnen geschieden*).

De Staten deden ook op deze remonstrantie de zaak niet af, maar
stelden het stuk in handen der Gedeputeerden tot de zaken der Oost-
Indische Compagnie*), evenals des anderendaags geschiedde met het
bericht der raadsheeren Heyns en Buys"''). De verslagen der Gede-
puteerden lieten lang op zich wachten. Op 18 Mei was er nog niets
vernomen. Op dien dag diende Jacob Wouters nogmaals een verzoek-
schrift in, met de bede, „finalijck te disponeren"*). Maar ook ter
zitting van 18 Mei en in vele daarop volgende zittingen werd geen
beschikking getroffen, zoodat het vermoeden rijst, dat de zaak door
niet-afdoening was afgedaan.

Piefer £><?<?». — Van gansch ander aanzicht was het
geval, dat zich in 1705 met den gewezen Compagniesschipper Doen
voordeed. Toen Pieter Doen naar zijne vaderstad Hoorn terugkeerde,
had hij twee veroordeelingen door den Bataviaschen Raad van Justitie
achter den rug, de eene, dagteekenend van 1698, tot terugbetaling van
onder zijne hoede geplaatste Compagniesgelden ten bedrage van om-
streeks 2200 dukatons, de andere, in 1700 uitgesproken, wegens dief-
stal van 56 zakken Compagniespeper. De laatste veroordeeling had
hem voor den tijd van drie jaren naar het eilandje Rosingain ver-

1) ARA, Sï.-Gew. S7S4, lectum 1 Februari 1700.
2) J?«o/u*ie rf«?r .Sïa/<?H-G<?»*raa/ va» i Frfinwr» 2700, ARA, SY.-Ge». 662

bl. 55. ' '

^'*«•«'«<•« rfer ^a*e»-C7e»«rao/ wm 2 Frtriwr» 2700, ARA, Sï.-Ge». 662,

*) J?Mo/ute aV iYaten-Geweraa/ t/<m 25 Af« 2700, ARA, S"/.-G«». 662,
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bannen in dwangarbeid aan den ketting. Na volbrachten straftijd hier
te lande aangekomen, wendde hij zich bij rekest tot de Staten-
Generaal, stellende, dat hij beide malen onschuldig was veroordeeld
en verzoekende volledige schadeloosstelling, benevens herstel van eer
en van de gelegenheid, weder in dienst der Compagnie te kunnen
treden. Hij deed een beroep op de „souveraine maght, authoriteijt en
bevel" der Staten, opdat zou „werden gedisponeert off anders soo-
danige middelen beraemt en geordonneert" als Haer Hoogh Mogen-
den dienstigh souden vinden tot „sijn dedommagement en retablis-
sement van eer", daarbij echter tevens lettende op de „conservatie van
de maght, aan de Compagnie gedemandeert". Dat was geheel iets
anders dan revisie in Nederland van Indische rechterlijke uitspraken.
Verwacht werd niet eene nieuwe beslissing van den Nederlandschen
rechter, doch eene hersteldaad van de Staten zelf; niet de cassatie
van eene rechterlijke dwaling, doch, met handhaving van de uit-
spraken van den Raad van Justitie, de wegneming van de gevolgen
dier uitspraken. Gesteld werd niet hetgeen de requestrant voorheen
als partij in de tegen hem aanhangige gedingen gesteld had, doch
aan „Haer Hoogh Mogende rechte wetenschap, wysheyt en gewone
aequiteyt" werd het overgelaten, te „disponeren naer behooren" of
middelen te beramen, die uitkomst brengen. Een beroep werd gedaan
niet op den bestuursplicht van het Opperbestuur, dat alle takken van
staatszorg, ook de rechtspraak, onder zijn toezicht heeft en dus in
de rechte banen moet houden, doch op het billijkheidsgevoel en den
gerechtigheidszin van het Opperbestuur, dat als drager van het hoog-
ste gezag zich bemoeien kan met al hetgeen de belangen der onder-
danen raakt *). De Staten, die nog nimmer getreden waren in eeniger-
lei verzoek tot revisie, hadden tegen deze suppliek geen bezwaar en
gaven, ter zitting van 22 Januari 1705, de hun gevraagde beslissing,
der presidiale Kamer van Zeeland aan te schrijven, „soodanige voor-
sieninge te doen, dat aen den suppliant alle rechtmatige redenen van
klachten benomen mogen werden"-).

Daarmede was de zaak afgedaan. Maar met de aanschrijving aan
Heeren Zeventien ging, ter inlichting, gepaard de toezending van het
rekest des schippers Doen. De Kamer begreep aanstonds, welk groot
gevaar schuilde in die argelooze beschikking op een onschuldig in-

1) De hier verwerkte gegevens zijn ontleend aan de rttofafie rfer .SVa/eK-
Onmra/ va» 22 /««war» i70J, ARA, .SY.-Gen. 667, bl. 98-99, benevens aan het
straks te vermelden bericht der Bewindhebbers.

2) Dtp.
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gekleed verzoek: „die saecke als de Generale Compagnie concer-
nerende en als van een groot gevolgh sigh opdoende". Want, hoezeer
naar den vorm zorgvuldig alles vermeden was, dat rechtstreeks aan
eene aanvraag van revisie herinnerde, was het niettemin duidelijk, dat
dit treden in de klachten van een in Indië veroordeelde en deze voor-
ziening in hetgeen bestemd was de gevolgen dier veroordeeling weg
te nemen of te verzachten, in wezen de Indische gewijsden in hunne
onaantastbaarheid aantastten en derhalve in hunne uitwerking met
verkapte revisie gelijkstonden. En, ofschoon ditmaal, in overeenstem-
ming met den aard der genomen beslissing, in het geheel niet om hun
advies gevraagd, hebben de Bewindhebbers ongenood „haere onder-
vindinge, consideratiën en beright" doen opstellen en uitbrengen. De
bij de Staten ingediende remonstrantie legt het zondenboek van Pieter
Doen open en hangt eene sombere schildering van het Compagnies-
verleden van „dese fijne man, die voorgeeft, de Compagnie soo vele
jaren met alle trouwigheijt en vigilantie te hebben gedient" op, om te
besluiten met de uitgesproken hoop, dat het „van Uw Hoogh Mogende
goede geliefte magh wesen... schipper Doen daermede aff te wijsen".

Maar de Bewindhebbers hebben geen bezwaar, den weerstand tegen
de rechtspraak van den Raad van Justitie te leiden in de banen der
Indische revisie. Niet om de onherroepelijkheid der Indische gewijs-
den is het hun te doen, nog minder willen zij wien dan ook eenige
kans op verbeterde rechtspraak onthouden,, doch de herroeping en de
verbetering moeten in Indië naar de Indische processueele ordening
door den Indischen rechter geschieden, zonder rechtstreeksche tus-
schenkomst der moederlandsche overheid. „Meent hij (Doen) veron-
gelijckt te sijn, hij hadde, tot Batavia sijnde, . . . kunnen en moeten
revisie versoght hebben". En zij zijn bereid, den requestrant langs dien
weg alsnog de volle kans te bieden en niet alleen, ter ondervanging
van de exceptie der lang verstreken termijnen, hem „met favorabel
voorschrijvens" bij de Hooge Regeering aan te bevelen voor onthef-
fing van „de laps van de /ato/m rc^moniy", maar zelfs hem „na
Batavia over te voeren, vrij van transport en kostgelt, off wel dat hij
daertoe iemant in Indien kan maghtigh maecken"*).

Het bericht werd door de Staten-Generaal in behandeling genomen
op 10 April 1705. Het gevoerd betoog was blijkbaar overtuigend,
want, zonder dat met zoovele woorden tot uitdrukking te brengen,
kwamen Hunne Hoog Mogenden op hun besluit van 22 Januari terug

i) Bericht van Bewindhebbers in zake Doen, ARA, .SV.-G*?». 5755 (lias Oost-
Indiën 1701—1710), exhib. 10 April 1705.
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en beslisten zij, bij resolutie van den dag, dat „in het versoeck, by de
voorschreve requeste gedaen, niet kan werden getreden, maer werdt
den suppliant vry gelaten, in revisie te komen, soodanigh als hem by
Bewinthebberen van gemelde Oost-Indische Compagnie is gepresen-
teert"*).

r. — De aandachtige beschouwing van de geschetste
pogingen om in Nederland te geraken tot de herziening van Indische
rechterlijke uitspraken of de afwenteling dezer gevolgen leert ons, dat,
bij alle verscheidenheid van opzet en aangewende middelen, de stand-
vastige houding der overheid hier te lande eenheid heeft geschapen
in de uitwerking en dientengevolge in de practische juridische betee-
kenis of liever de juridische onwaarde van het beroep op het moe-
derland.

De wrokkende partijen wendden zich tot het Opperbestuur der
Compagnie en tot het souvereine Landsbestuur, soms achtereenvol-
gens tot de eene en de andere overheid. Zij vroegen om herstel van
grieven hetzij door rechtstreeksche overheidshulp van wege de inge-
roepen besturende machten zelve, hetzij op dezer bevel of aanwijzing
door de rechtshulp van den vaderlandschen rechter, gedacht als een
der Gerechtshoven of als de Hooge Raad van Holland, of zelfs als
de Landsadvocaat. Zij stelden zich de justitiëele afdoening afwisse-
lend voor als de Nederlandsche revisie van Indische vonnissen of als
de Nederlandsche revisie van Indische revisie of ook als de over-
neming door den Nederlandschen rechter van de loopende Indische
revisie-procedure of soms ook als de hervatting van eene afgebroken
Indische revisie-procedure.

Op al die bont geschakeerde bedenksels hebben zoowel de Prin-
cipalen als de Souvereinen onveranderlijk „neen" geantwoord. Zoo-
veel doenlijk hebben zij de rechtzoekenden geholpen, doch steeds door
hen naar de revisie te Batavia te verwijzen. Was de termijn voor de
indiening van het revisie-verzoek of voor de voortzetting van een
onderbroken revisie-geding verstreken, dan werd ruime verlenging
van termijnen met groote vlotheid toegestaan, maar de verlengde ter-
mijnen waren die der Indische revisie. Die weigerachtige gedragslijn
is, voor zoover kon worden nagegaan, zonder afwijkingen gevolgd.
Hetgeen zich soms als afwijking voordeed had in werkelijkheid
andere strekking. Eene in Indië uitgesproken ontzetting van het recht

i) J?ejo/wt»<? der 3Vat<?n-Genmia/ va» iö /ï/-ri7 i705, ARA, Ó>.-G«i. 667
bl. 485.
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om bij de Compagnie te dienen is door de Zeventien opgeheven, maar
dat gold slechts eene bijkomende tuchtstraf, niet door den Indischen
rechter, doch door de Indische besturende overheid opgelegd. Toen
eenmaal, in het geval van den schipper Doen, redres hier te lande
door de Staten-Generaal was verleend, was dat het gevolg van mis-
verstand en, toen van het misverstand bleek, is de vergissing ongedaan
gemaakt. Rechtstreeksch herstel van rechten door eigen tusschen-
komst, evenzeer als middellijk herstel door herbehandeling voor den
Nederlandschen rechter is immer geweigerd. „Sententiën, in Oost-
Indiën gewesen, is men niet gewoon hier te lande te retracteeren en
worden dienvolgende sodanige versoeken afgeslagen"*).

De vastberaden opgezette en stelselmatig doorgevoerde rechtspoli-
tiek der moederlandsche overheid, Staten-Generaal en Bewindhebbers,
beiden, heeft het eigen karakter der Indische rechtspraak, die in de
revisie hare bekroning vond, en zoodoende hare gave afronding gered.

a/j /wrfw/te aan /̂egrtfn&ettf. — Boven twijfel was nu
gesteld, dat de revisie van Indische vonnissen eene Indische aan-
gelegenheid was, welker bezorging bij de Indische instanties berustte.
Daarmede waren echter de moeilijkheden, welke haar in de practijk
van het rechtsleven wachtten, niet bezworen.

Die moeilijkheden sproten hieruit voort, dat te Batavia twee in-
stanties zetelden, die met voortvarenden naijver streden om haar aan-
deel in de rechtspleging: de Raad van Justitie, die het als zijne natuur-
lijke roeping beschouwde, de rechtspraak en al hetgeen daarmede
samenhing in zijne hand te houden, en de Hooge Regeering, die niet
besluiten kon, iets uit handen te geven, indien dat hare hooge en
centrale overheidsmacht dreigde te schaden.

sr. — Zooals wij hiervóór hebben gezien *), wordt
de revisie niet bedacht in de vroege instructies, welke als grondslag
van het Indisch staatsbestel door de Bewindhebbers der Compagnie,
soms in overeenstemming met de Souvereine Staten zijn opgesteld.
Nu het stelsel, hetwelk de revisie tot Indische rechtsinstelling verhief,
aanvaard en bezegeld was, lag het ook voor de hand, dat deze veeleer
tot voorwerp van Indische rechtsregeling zou worden gemaakt.

Vroege Indische regeling is inderdaad niet uitgebleven, al is. zij
verre van volledig te noemen. Toen, in Coen's eerste bewindsperiode,

i) Van Dam, Bejc/mji/mpe, ARA, /To/. ^«A. 107F, bl. 96 v'.
) Bl. 4.
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de „luyden van den gerechte in 't fort" waren in het leven geroepen*),
werd die schepping — de voorloopster van den Raad van Justitie —
op den voet gevolgd door de regeling van eenige „poincten van
policie"*), waarvan enkele in nauwen samenhang met den even
tevoren getroffen maatregel stonden. Nu nevens de bestaande recht-
bank van Schepenen een tweede rechtscollege van eenigermate hooge-
ren stand was opgericht, was hooger beroep van de vonnissen der
Schepenbank op de Gerechtsluyden van het Kasteel mogelijk geworden.
Zulk appèl werd nu toegelaten, in burgerlijke zaken begrijpelijkerwijs
gebonden aan een zeker minimum van den ingestelden eisch (vyff
en twintich stucken van achten). Maar ook de niet appellabele
uitspraken van Schepenen konden ter nieuwe behandeling bij de
Gerechtsluyden worden gebracht, indien „partye gegraveert dede
blycken, in de voorszeide mindere . . . saecken . . . qualyck gewesen
te syn . . ., in wekken gevalle 't gewysde <7em'(tffÉTf ende sententie
op een nieuw aldaer gepronunciëert sal worden als nae rechten"*).
Derhalve zal hem, die van wege de geringheid van den eisch niet de
kans had, zijne zaak in hooger beroep voor de rechters van het Kasteel
te brengen, die kans toch nog gegund worden in revisie op grond van
rechterlijke dwaling („qualyck gewesen te syn"). Men beschouwde
dus de revisie als eene aanvulling van het appèl, als hulpmiddel
weggelegd voor hen, die, ofschoon niet voor appèl in aanmerking
komende, wegens „erreur" aanspraak maakten op herbehandeling van
hunne rechtszaak. Vandaar dat deze revisie beperkt bleef tot de niet
appellabele vonnissen; immers ten aanzien van de appellabele zaken
was reeds krachtens de mogelijkheid van hooger beroep de kans op
herziening verzekerd.

Uit het vorenstaande blijkt reeds, dat de a/rfoemw^ in revisie aan
den rechter was toevertrouwd. Anders stond het echter met de foe-
tom<7 tot de revisie-procedure, het voorspel tot de eigenlijke herbe-
handeling. Zij werd niet van den rechter gevraagd, dus ook niet door
den rechter verleend. Het „clachtlic vallen" geschiedde „aen den
Edelen Heer Generaal ende Raden van Indien". Dezen schortten de
tenuitvoerlegging van het aangevochten vonnis op en door hen werden
„partyen by evocatie betrocken voor de ordinaris raden ende gerechts-
luyden van 't fort". Voor hen moest de bezwaarde partij aantoonen,
dat in het geding voor Schepenen „qualyck gewesen" was.

i) Bij WO/H/IC ÏWI i5 /}H<7i(j/ii.t ió2ö, Van der Chijs, I, bl. 62.
*) Bü rttofufte twi 15 /4«.p«j«i« 1Ó20, Van der Chijs I bl 65
3) D.t.p., onder 2°.
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Deze oudste bepaling droeg dus de kiem der bemoeiing van het
bestuurlijk gezag met de rechtspraak in revisie in zich. Zij wordt her-
haald in eene even later op last der Hooge Regeering door Schepenen
uitgevaarde reeks van voorschriften betreffende een aantal ongelijk-
soortige onderwerpen, die in nauw of verwijderd verband met de door
hen uitgeoefende rechtspraak stonden*). Daaraan nam in den beginne
niemand aanstoot.

.rfefod. — De Bataviasche Statuten hebben de revisie
losgemaakt van hare samenkoppeling aan het appèl en, zoó doende, de
instelling op een hooger plan gebracht, het plan, waarop zij in de
vaderlandsche rechtspraak stond. De revisie werd nu verheven tot een
algemeen rechtsmiddel, in geval van gestelde rechterlijke dwaling toe-
passelijk op alle in hoogste instantie gewezen vonnissen. Daarmede
kreeg zij haar volle karakter van buitengewoon rechtsmiddel, dat eerst
wordt aangewend nadat de gewone rechtsmiddelen zijn uitgeput, doch
anderzijds op alle uitspraken, die beweerd worden met dwaling te zijn
besmet. Tevoren, naar Coen's regeling, was dat niet het geval. Toen
diende de revisie alleen om de partij, die ,,erreur" stelde en niet langs
anderen weg voor den hoogeren rechter verschijnen kon, aan herbe-
handeling van zijne rechtszaak te helpen. Aan hem, wien de herbehan-
deling reeds uit hoofde van hooger beroep in het vooruitzicht was
gesteld, werd revisie niet meer toegezegd. Deze oudste revisie was
eenerzijds een beperkt rechtsmiddel, alleen toepasselijk op éene cate-
gorie van vonnissen en wel de minst belangrijke, die juist om haar
minder belang van de herbehandeling in hooger beroep was uitgesloten,
anderzijds een zoodanig middel, dat het zich van het gewone middel
van hooger beroep alleen door inkleeding van gesteld „erreur" onder-
scheidde.

Nu de revisie een algemeen buitengewoon rechtsmiddel was ge-
worden, lag het in de rede, zooals dat ook elders het geval was, hare
toepassing, behalve aan hare natuurlijke begrenzing, het bewijs van
rechterlijke dwaling benevens een zeker belang, te binden aan den
eisch der voorafgaande uitputting van de gewone rechtsmiddelen. Dit
beginsel, teruggebracht tot de verhouding zijner practische wensche-
hjkheid, wordt in de Bataviasche Statuten tot uitdrukking gebracht
door de propositie van erreur te beperken tot de „sententiën, by den
Raedt des Casteels gewesen" (XVI, 4). De Raad van Justitie was

i) Regeling van 28 Augustus 1620, Van der Chijs, I, bl. 72.
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2 8 RECHTSMIDDEL REVISIE VOOR RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

het beroepshof voor het handelsrijk, van de uitspraken van den lage-
ren Bataviaschen rechter krachtens uitdrukkelijke regeling, van de
vonnissen der gerechten in de buitencomptoiren voorshands krachtens
als van zelf sprekend aanvaard gebruik, dat bezig was zich tot ge-
woonterecht te ontwikkelen, totdat ook op dit stuk, in 1663, eene alge-
meene regeling afkwam, waarop hierna wordt teruggekomen. Zoo
vond in den Raad van Justitie de rechtspraak voor geheel het handels-
rijk hare afsluiting, met uitzondering nochtans van de ,,kleine" zaken,
die niet voor hooger beroep vatbaar waren. Deze, in eersten aanleg
hetzij te Batavia, hetzij in de buitencomptoiren beslist, bereikten den
Raad van Justitie nooit, waren derhalve niet voor revisie vatbaar.
Die gevolgtrekking werd bewust aanvaard, om twee redenen, in de
eerste plaats omdat de aanwending van een buitengewoon rechts-
middel, dat gegrond is op een zoo ernstig feit als de beweerde rechter-
lijke dwaling, een aanmerkelijk belang vooronderstelt en niet voor
eene luttele som gekls behoeft in werking te worden gesteld, in de
tweede plaats omdat, bij overbrenging van het geding van buiten naar
Batavia, de kosten zóo hoog zouden kunnen oploopen, dat in vele
gevallen het hoofddoel der nieuwe procesvoering zou worden voorbij-
geschoten. De betrekkelijk lage grensbepaling der appellabiliteit van
de sententiën der Schepenbank is door de eerste, de betrekkelijk hooge
grens der appellabiliteit van de sententiën der buitencomptoiren door
de tweede overweging gericht.

Dit stelsel vertoonde eene zwakke plek. Het hooger beroep op den
Raad van Justitie van de uitspraken der justitiëele raden in de subal-
terne comptoiren werd van ouds verleend, soms door de gewestelijke,
soms door de centrale overheid, van geval tot geval naar bevind van
zaken, doch die practijk ontbeerde den wettelijken grondslag. Die
wettelijke grondslag is geschapen bij resolutie van Heeren Zeventien
van 7 April 1663. Het merkwaardige dezer regeling nu is hierin ge-
legen, dat zij is in het leven geroepen niet tot voorziening in het
hooger beroep, doch tot voorziening in de revisie ten bate van de
rechtzoekenden der buitenbezittingen. Nu de revisie wegens rechter-
lijke dwaling voor Batavia geregeld was, rees van zelf de vraag, of
de „propositie van erreur van sententiën, buijten Batavia in de subal-
terne gouvernementen en residentiën van de Compagnie gewesen",
niet ware te behandelen op soortgelijke wijze als de van dwaling
betichte sententiën der Bataviasche Schepenbank. Overwogen werd
eenerzijds, dat men billijkheidshalve „de luijden, haer bij soodaenige
sententiën vindende gegraveert, niet wel can afsnijden en benemen
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alle middelen van provocatie", anderzijds, dat „indien men . . . voor
deselve soude openstellen den wech van revisie, het oock een saecke
vol van bedenckelijkckheden soude wesen"*). Die bedenckelijckheden
zijn tweeledig. In de eerste plaats zal het „groote ongelegentheijt ende
beswaernisse . . . voor de goede luijden" opleveren, „van deselve af-
gelegen gouvernementen, dickmael alleen om de twistgiericheijt van
de partije, na Batavia getrocken te worden . . . ende daer dan noot-
saeckelijck vele costen aen vast sullen wesen". In de tweede plaats is
de bezetting van de justitiëele raden van dien aard, dat „de rech-
ters . . . niet wel geoctroijeert ofte geauthoriseert werden om te wijsen
bij arrest, sonder dat daervan soude verleent mogen worden eenige
vordere provisie van justitie"*). Met dit voor en tegen voor oogen
werd deze middenweg gekozen, die voorkwam „het naeste en sorta-
belste middel in desen te wesen": de in de buitencomptoiren gevelde
vonnissen, „boven seeckere somme als van 400 rijxdaelders off dier-
gelijcke monterende, appellabel . . . te maecken aen den Raedt van
Justitie tot Batavia"^). Het hooger beroep op den Raad van Justitie
te Batavia werd dus voor de rechtzoekenden der buitengewesten als
controleerende rechtshulp voldoende geoordeeld. Rechtstreeksche
revisie werd voor hen niet opengesteld. Middellijk kan echter de
revisie ook te hunnen voordeele werken, want het appèl-vonnis van
den Raad van Justitie was, als elk vonnis van den Raad van Justitie,
binnen de door de wet gestelde grenzen, op zijne beurt aan revisie
onderworpen.

Nu het stelsel der Indische revisie in groote trekken bekend is,
worden wij gesteld voor de vraag: welke overheidsmachten waren bij
zijne toepassing betrokken?

5Ya/«ten. — De gestelde vraag is in de eerste plaats
te beantwoorden in het licht der wettelijke regeling van de stof, be-
lichaamd in de Bataviasche Statuten, kap. XVI, art. 3—7.

In aansluiting bij het oud-vaderlandsch recht onderscheidden de
Statuten in de revisie-procedure drie opeenvolgende overheidsverrich-
tingen. De door de uitspraak van den Raad van Justitie bezwaarde,
die stelt het slachtoffer eener rechterlijke dwaling te zijn, begint met

o»i. /ƒƒƒ XF77 w» 7 /4/>Wf JóóJ, ARA, ko/. ^rc/r. 254 bl
366-367.

2) Miwitr ï-mi C7.-<7. e» /?/? aa» HH XF/7 ra» 2(5 /awuaW j<5ói, ARA /Co/
'v/i. 1122, bl. 477 v°-478 r°.

/?«o/u/iV ww H H XF/7 imi 7 ^/>ri7 ióói, ARA, ATo/. /lrc/i. 254, bl. 367.
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de aanvraag, in revisie te worden ontvangen; de gevraagde revisie
wordt verleend of geweigerd. Indien zij wordt verleend, wordt een
gerecht <w/ /10c ingesteld, welks taak het wordt, te oordeelen over het
bestreden gewijsde van den Bataviaschen Raad van Justitie, de hoog-
ste normale rechterlijke instantie van het handelsrijk; dat geschiedt
door de aanvulling van den Raad met adjunct-reviseuren. Voor de
aldus gespannen vierschaar wordt de revisie behandeld. De tweede
dezer verrichtingen, de benoeming van de adjuncten, geschiedt door de
Regeering, de derde, de eigenlijke gedingvoering, voor den telkens ad
&0C versterkten Raad van Justitie. Dienaangaande heerscht geenerlei
onzekerheid. Des te meer twijfel omhult de bevoegdheid tot opening
van de procedure, de verstrekking van het verlof om in revisie te
gaan, de verleening van het ?>ian<fc?u?n/ fa« rewie, zooals men het
in de dingtaal dier dagen noemde. Met dien twijfel was een nieuw
terrein geschapen, waarop de Hooge Regeering en de rechters van
het Kasteel elkander in botsing zouden ontmoeten.

De bepaling der Statuten, welke op het verzoek van revisie betrek-
king had, luidende, XIV, 4: „Soo iemant erreur wilde proponeren
ende revisie versoecken, soude sulex mogen doen, . . . mits consignee-
rende onder den secretaris van den Raedt (van Justitie) de somme
van . . .", die bepaling vermeldt de autoriteit, bij welke het verzoek
wordt ingereikt, niet. De toevoeging, dat de bij de aanvraag te storten
waarborgsom (voor fol revisie) moet worden gesteld in handen van
den secretaris van den Raad van Justitie, verstrekt weliswaar eenige
aanwijzing in de richting, dat naar de bedoeling van den wetgever het
genoemd rechterlijk college met de behandeling van de revisie-ver-
zoeken belast was. Aangezien echter dit bijkomstig geldelijk voorspel
bij den Raad zich ook verdraagt met de afdoening van het verzoek
zelf door de Hooge Tafel, is dat zwakke vermoeden niet in staat ge-
weest, de kwestie op te lossen.

tfer tfezwnd/iefcfor.!?. — Het besproken punt was niet
het eenige, waarop de Bataviasche Statuten met betrekking tot het
rechtsmiddel der revisie aan duidelijkheid te wenschen lieten. In die
omstandigheid vonden Heeren Zeventien aanleiding, ter zake van de
wenschelijkheid der verduidelijking of aanvulling van de Statuten het
gevoelen van eenige niet genoemde vaderlandsche rechtsgeleerden in
te winnen. Dezen, inderdaad van oordeel, dat de bedoelde bepalingen
„wat verder behoorde te worden uytgebreyt eri klaarder gestelt", ont-
wierpen eene „ampliatie" van het Bataviaasch wetboek, welk ontwerp
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in 1660 naar Indië is verzonden*). Het Regeeringsbesluit ter invoe-
ring van deze wijziging kon niet worden weergevonden en dienten-
gevolge kon evenmin de nauwkeurige dagteekening der invoering
worden opgespoord. Het is echter mogelijk gebleken, langs anderen
weg den inhoud der Ampliatie vast te stellen en den bedoelden datum
te benaderen.

Onder dagteekening 26 Januari 1661 schrijven Gouverneur-Generaal
en Raden naar het moederland hunne bevinding, „het concept van
rechtsgeleerden, daarop (de revisie) beraemt, . . . wel ter materie
ingestelt te wesen ende te behelsen verscheijde goede poincten". Daar-
aan voegen zij echter toe: „maer sullen hetselve evenwel mede een
jaer in bedencken houden"*). Toen de bedenktijd verstreken was,
berichtten zij: „Het concept-ampliatie . . . sullen wij soo doen achter-
volgen ende in treijn brengen"*). Vermoed mag dus worden, dat de
wetswijziging in 1662 of daaromtrent is in werking getreden.

De tekst der Ampliatie is ingelascht in Van Dam's 5<w/in/Vin^.
Daaruit blijkt, dat ook het punt, hetwelk ons bezighoudt, tot oplossing
is gebracht: „Dogh soo iemant erreur wilde proponeren tegens sen-
tentiën, by den voorschreve Raet (van Justitie) gewesen, sal gehouden
sijn binnen twee jaren van de pronunciatie sijn request over te leveren
in rfé?>we/w Zïorfe, inhoudende syne redenen ende middelen". Daarop
volgt de regeling van de procedure in het stadium der revisie-aan-
vraag en deze is, naar analogie van de vaderlandsche regeling, opgezet
als eene zuiver judiciëele procedure, zeer blijkbaar Voor den Raad van
Justitie te voeren: dagvaarding van de tegenpartij en volledige ver-
melding van de gronden der beweerde dwaling, met verbod, in het
eigenlijk geding andere gronden te stellen, waarna de gedaagde van
antwoord dient, „nemende over wedersyde pertinente conclusie" en
„daaraf acte gemaeckt sal werden" *).

£te />rar/y£. — Bij de regeling van Augustus 1620 had de Hooge
Regeering zich zelve tot de bemoeienis met de revisie-verleening
geroepen. De latere Regeeringsgeslachten hebben niet alleen de
gelegenheid, door de Bataviasche Statuten geboden, om hetgeen
aanvankelijk door het besturend gezag werd waargenomen naar
den rechter over te brengen, niet benut, zij hebben ook, het door de

i) Van Dam, Bwtnjwi j i r , ARA, Kof. ^rc/i. 107F, bl. 91 v°.
) A/««iV<? ï-a» G.-G. e» flfl rm, 2<5 /a»t«ari Jóói ARA #o / ^rc/i 1122

bl. 477 v°.

3) il/wwe ra,,. G.-G. «» fli? i-a« S0 /anwar» 1<5<52, ARA A'oA ^rcA 1124
niet gefoliëerd, bl. 38 v° van den brief

•*) ARA, A'o/. ,4re/i. 107F, bl. 91 v°-92 r°
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Bewindhebbers in 1660 uitgevaardigd verbod ten spijt, vastgehouden
aan de bevoegdheid, hun door hunne voorgangers toegekend. En nu
doet zich de merkwaardigheid voor, dat zulks langen tijd heeft kunnen
geschieden zonder weerstand van den Raad van Justitie en onder de
oogen, ja met de medewerking der Principalen.

Voor en na werd het zoogenaamd mandement van revisie door de
Hooge Tafel verstrekt. Vermeld wordt eene Indische resolutie van
29 October 1650, waarvan alleen de korte inhoudsbeschrijving te onzer
beschikking staat *). Deze is in hare beknoptheid niet volkomen dui-
delijk, doch met groote waarschijnlijkheid mag daaruit worden af-
geleid, dat op het tijdstip der uitvaardiging van de resolutie „den
impetrant van revisie van de Hooge Regeering een mandement ob-
tineerde". Dat was nog onder de gelding der Bataviasche Statuten.

Na de inwerkingtreding der Ampliatie is niets veranderd. In het
laatste decennium der zeventiende eeuw kon Van Dam in zijne
B^c/tn/ViM^ nog neerschrijven, dat „den Generaal ende Raden in
Oost-Indiën al lange jaren . . . parthyen, die haar meynden gegraveert
te vinden, in revisie hebben geadmitteert"*). Maar op Van Dam's
gezag alleen behoeven wij niet af te gaan. De officiëele stukken spre-
ken voor zich zelf.

In 1670, dus omstreeks acht jaren na de invoering van de Am-
pliatie, welke nochtans anders gelastte, werd de suppliante Aletta van
der Keer „in revisie ontvangen"^). En zoo ging het ongehinderd voort
tot het einde der eeuw toe. In 1693 werd aan den Moor Mawiena
Lebe „op sijn versoek toegestaen in revisie te komen'"'). In 1696
werd goedgevonden, aan de „gesamenten erfgenamen" van Johanna
Beek ter zake van een proces over een schip „de versogte revisie . . .
te accorderen"^). Dat accordeeren, toestaan, ontvangen geschiedde
door Gouverneur-Generaal en Raden. Toen, in het laatstelijk ver-
melde jaar, Jurriaan Beek en zijne medepartij revisie aanvroegen*),

1) /?<?<i/ia, III, bl. 138. Ongelukkigerwijs is de tekst der resolutie thans niet
bereikbaar. De jaargang 1650 ontbreekt in de verzamelingen van het Algemeen
Rijksarchief en deze leemte kan voorshands niet worden aangevuld door raad-
pleging van het Landsarchief te Batavia.

2) ARA, /Co/, ^rc/i. 107F, bl. 94 r°.
3) /?<?.ro/u<w? ra» G.-G. en i?i? i m 4 ATo^emter ió7tf, ARA, /Co/. /4nr/i.

585, bl. 175.
•*) /?MO/«/»V wn G.-G. e» /?/? M*M 2i ^«^« '« . r ioW, ARA, /Co/.

608, bl. 539.
*) /ÏMo/u/iV t m G.-G. <?>i /?/? w»t iS £>ec«nfc<?r ió9<5, ARA /Co/,

611, bl. 852.
«) Zie hiervóór bl. 13.
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hadden „sij, supplianten, van de Hooge Regeeringe van Indien ge-
ïmpetreert de provisie van justitie"*), welke provisie werd verleend.

De gewoonte, dat de bezorging van het mandement van revisie tot
de Regeeringstaak behoorde, was zoo vast ingeworteld, dat ook de
Bewindhebbers, die nochtans in de Ampliatie van 1660 andere richt-
lijnen hadden aangegeven, daaraan geen aanstoot meer namen en het
langjarig gebruik door hunne stilzwijgende goedkeuring en bij gelegen-
heid ook door hunne medewerking bezegelden. Toen, in. 1683, Mr. Jan
Bitter met een verzoek om revisie zijne toevlucht tot Heeren Zeven-
tien nam, verwezen zij hem niet naar den Raad van Justitie, doch
zegden zij hem toe, „dat hem tot Batavia alsnoch revisie sal worden
vergunt"^), hetgeen beteekent, dat zij daartoe hunne aanwijzingen
aan de Indische Regeering zullen verstrekken, zooals met even zoo-
vele woorden geschied was, toen zij, in 1692, verstaan hadden, Gou-
verneur-Generaal en Raden te gelasten, Daniël van Heussen, des-
gevraagd, „in revisie te admitteren"^).

-. — Na eene ongestoorde practijk van bijkans eene eeuw
in de geschetste richting is eindelijk de ommekeer gekomen en wel op
eene onverwachte en eenigszins merkwaardige wijze.

Onder het bewind van Van Hoorn was de stemming der Hooge
Tafel jegens de rechters van het Kasteel verre van inschikkelijk. Dat
is tot uiting gekomen in de uitvoerige resolutie van 5 Mei 1705, welke
eene principiëele uiteenzetting van de verhouding der beide overheids-
machten, de bestuurlijke en de rechterlijke, inhield en om die reden
elders bespreking heeft gevonden^). De resolutie ontleende hare aan-
leiding aan een tot Gouverneur-Generaal en Raden gericht rekest van
twee Chineezen als „impetranten in cas van revisie". Van deze gelegen-
heid maakten Van Hoorn en zijne Raden gebruik om „eenige eluci-
datie off wel ordre voor die van den Raad van Justitie ten belange
der revisie te stellen op seckere difficulteijten, onlangs . . . in cas van
revisie aldaar gemoveerd sijnde^). De kwestie, die ons bezighoudt en
waartoe wij ons derhalve in dit verband hebben te beperken, wordt

*) Zoo blijkt uit de rtto/wftV der SYaten-Genmio/ wm i7 F*&r«or« i<595 ARA
SY.-Gé?». 660, bl. 97.

2) i?Mo/„f,> vo» Hif X F / / vow 5 Moor/ ió&J, ARA, if o/. /4rr/i. 258 (niet
getoliëerd).

3) /e«o/«()V va» Htf .YF/7 van 25 ^«putfiu ió92, ARA, /Co/. /4rc/i. 260
(niet gefoliëerd).

•*) J. van Kan, £/»7 rf<? rttAtó^McAtVaVHu <frr COW/XJÊTMIV?, I, Batavia 1930,
bl. 120.

*) ARA, /w>/. /frc/i. 620, bl. 188. De resolutie is afgedrukt bij Van der
Dl. 102. 3
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daarin evenwel niet aangeroerd. Integendeel bevat het rekest der im-
petranten niets anders dan het verzoek tot benoeming van de ver-
eischte bijzitters ter behandeling van het geding in revisie, terwijl juist
ditmaal, in afwijking van de tot nog toe gevolgde practijk, het man-
dement van revisie door den Raad van Justitie was verleend, — op
zich zelf eene merkwaardigheid, die niet gemakkelijk verklaarbaar
voorkomt. Niettemin kwam in de resolutie een passus voor, die, hoe-
zeer in den gedachtengang van den Raad van Indië met andere strek-
king neergeschreven, den schijn kon wekken, alsof de Raad bedoelde
vast te stellen, dat slechts hij zelf en niet de Raad van Justitie de
bevoegdheid had, de impetranten tot de revisie toe te laten. Deze
passus luidt: „Indien er eenig of verder beroep (te verstaan als: eenig
rechtsmiddel, dat hoogerop voert, met inbegrip van de revisie) door
den succumband gesogt ofte getenteert mogt werden, 'tselve niet by
Haar Agtbaren, maar by een hooger vergadering gevonden moet
worden, te weten by dese Hooge Regeering alleen"*).

De uitlating was bedoeld met het oog op de eigenlijke procedure,
niet met het oog op het voorspel der toelating tot de procedure. Maar
aan haar hebben vermoedelijk de Bewindhebbers aanstoot genomen
en zij hebben het noodig gevonden, in den eerstvolgenden patriaschen
brief de vóor-procedure opnieuw te regelen. „Dat wyders", zoo luidt
het voorschrift, „het mandament van revisie . . . versogt werd van
gemelte Raad van Justitie en niet van UEdelen en dat het voorszeide
mandament, by den Raad van Justitie verleent . . . synde . . ..daerinne
by denselven Raed alleen en met seclusie van allen anderen eerst werd
gejugeert, sooals sy bevinden te behooren". Eerst wanneer dit voor-
spel is afgeloopen, is „diegene, die in revisie ontfangen is, . . . ge-
houden . . . van UEdelen adjuncten tot de voorseide revisie te ver-
soecken". Uitsluitend daartoe is de rol der Hooge Tafel beperkt: „als
wanneer UEdelen . . . in dat eenig geval tot het subject van de revisie
concurreren *), dogh niet anders off verders als met het verkenen van
versogte adjuncten van revisie"*). Met deze duidelijke taal was de
voorbehandeling der revisie teruggeleid in de banen, die sinds 1662
door de wet waren uitgestippeld, doch waarlangs de practijk van hen,
die de wet hadden toe te passen, zich niet bewogen had.

Chijs, III, bl. 540 e.v., echter met weglating van den aanhef, waaraan de hier
vermelde bijzonderheden zijn ontleend.

i) Van der Chijs, III, bl. 540.
") Van der Chijs leest bij vergissing: concurrentie.
••*) ü/iwiVr ran / m ATF/Z aa« G.-G e» i?fl r<m 2i ƒ«/«" i707, Van der Chijs,

III, bl. 547.
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.S7a/>/>e i«toomn<7. — De Hooge Regeering was dus door de Be-
windhebbers in het ongelijk gesteld en de sedert onheuglijke tijden
door haar uitgeoefende bevoegdheid was haar ontnomen. Zij heeft dat
niet kunnen verkroppen en zij heeft niet den moed gevonden, als een
goed verliezer, van haar voorrecht zonder voorbehoud af te zien, toen
het haar was ontzegd. Dat geldt niet alleen voor Van Hoorn en zijne
Raden, die de nederlaag geleden hadden, doch evenzeer voor het
besturend college onder Van Hoorn's opvolger en zelfs, ofschoon in
zeer verzwakte mate, nog voor latere bestuursgeslachten.

Het was de taak der Regeering Van Hoorn, het bevel der Princi-
palen ten uitvoer te leggen. Dat is geschied bij resolutie van 8 Februari
1709, echter niet op ruiterlijke wijze. Daarin werd de aandacht samen-
getrokken op de benoeming van de adjunct-reviseuren, de bemoeienis,
die van ouds aan de Regeering opgedragen was geweest, terwijl het
hoofdpunt, de vraag, wie voortaan het mandement van revisie te ver-
leenen had, en hare beantwoording verdoezeld werden. Dat de bedoelde
bevoegdheid in het vervolg niet meer door de Regeering zou worden
uitgeoefend, was wel uit de resolutie af te lezen, doch op zóo bedekte
wijze, dat slechts de ingewijde het begrijpen kon. De omschrijving van
de Regeeringsverrichting ten aanzien van de revisie, welke in de
aanwijzing van bijzitters bestond, wordt namelijk ingeleid door het
woordje „alleenlijk", waaruit dan moet worden afgeleid, dat het an-
dere, de verleening van het mandement van revisie, niet meer tot de
Regeeringstaak behoort. Dat die verleening in de toekomst door den
Raad van Justitie zal worden bezorgd, wordt in het geheel niet
vermeld'').

Bij deze eerste slappe uitvoering van de opdracht der Meesters is
het niet gebleven. Ofschoon door Heeren Zeventien uitdrukkelijk was
gelast, het in hunne missive van 21 Juli verhandelde „by authentique
extract kennisse en communicatie aen den Raad van Justitie" te
geven *), werd dezen niet alleen de inhoud van den brief onthouden,
maar zelfs werd het college uit de hiervóór besproken tot uitvoering
van de brief vastgestelde resolutie van 8 Februari slechts op onder-
geschikte punten (1 en 2) mededeeling gedaan, terwijl van het hoofd-
punt (3) „authentycq extract" niet werd verstrekt").

Nog erger maakte het Van Hoorn's opvolger Van Riebeeck, die
het in samenwerking met zijne Raden bestond, het nieuwe voorschrift

Zie den tekst der resolutie bij Van der Chijs, III, bl. 5SS-S56, onder 3*.
Aan het slot van den brief. Van der Chijs, III bl 5SS
Van der Chijs, III, bl. 556.
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ten spijt, op den ouden voet door te gaan en, bij resolutie van 11 October
1712, aan den gezaghebber George Frederik van Beijlwits op zijn
verzoek of liever op verzoek zijner gevolmachtigden „te verleenen
de versogte revisie"*).

Die tegenstribbelende en gebrekkige uitvoering, ja openlijke over-
treding van hunne bevelen kwamen den Meesters weldra, op twee
achtereenvolgende tijdstippen, ter oore. Binnen het jaar zijn toen twee
brieven naar Batavia verzonden, die onder „de materie van de revi-
siën" onzachte aanwijzingen aan de Indische Regeering inhielden.

Onder dagteekening 12 Augustus 1713 schrijven de Meesters, na
herinnerd te hebben aan de verstrekte opdracht tot voorlichting van
den Raad van Justitie: „Gemerkt gemelte Raadt niet van het volkomen
extract onses voornoemt aanschrijvens, de gantsche materie der revi-
siën concernerende, volgens haer voorgeven schijnt te wesen voorsien,
soo sullen UEdelen alsnogh die ordre hebben te stellen, ingevalle sulx
invoegen voorszeid niet mogt wesen geschiet"*).

De brief van 19 Juli 1714 begint, onder het hoofd „Batavia", met
de terechtwijzing: „Soo sijn UEdelen . . . nogh sterker verbonden om
onse bevelen op te volgen" en gaat dan voort: „ingevolge van dien
hadden wij ook niet verwagt, dat UEdelen aen de observantie onser
ordre op 't stuk der revisiën, den 21 Julij 1707 beraemt, soude hebben
gemanqueert (alwaer uijtdruckelijk werd gesegt, het mandement van
revisie van gemelte Raat van Justitie en niet van UEdelen moet wer-
den versogt en verleent), so als wij dat in de saak van den opper-
koopman Beijlwits . . . contrarie onse voorszeide ordre bevinden ge-
schiet te wesen" en besluit met de vermaning: „En sullen wij in het
toekomende een betere observantie onser ordres van UEdelen ver-
wagten"^).

Toen die brieven te Batavia aankwamen, hadden de schuldige Land-
voogden het Kasteel reeds verlaten, was Van Hoorn al lang in Hol-
land teruggekeerd en daar door de Bewindhebbers goed ontvangen
en was Van Riebeeck overleden. Inmiddels had diens opvolger Van
Swoll den stoot opgevangen en het verzuim van de ofriciëele kennis-
geving aan den Raad van Justitie hersteld bij resolutie van 1 Mei
1714 "*), nog eer de Zeventien zich over de aangelegenheid tot
schrijven hadden gezet. De bitse brief van 19 Juli kon dus ter zijde
worden gelegd.

ARA, ATo/. ^rcA. 628, bl. 704.
ARA, A'o/. <4rc/i. 463, onder Batavia (niet gefoliëerd).
ARA, ATo/. <4rc/r. 463, onder Batavia (niet gefoliëerd).
ARA, A'o/. ,4rWi. 630, bl. 333.
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r. — Zelfs na al het gebeurde is er iets
blijven hangen van de herinnering, met verlangen vermengd, aan de
uitoefening van eene bevoegdheid, die der Hooge Regeering zoo dier-
baar was, omdat zij ten nauwste samenhing met hare voorstelling
omtrent het wezen van haar gezag.

In het jaar 1721, toen Van Swoll op zijne beurt voor Zwaardecroon
had plaats gemaakt, ontvingen Gouverneur-Generaal en Raden op ze-
keren dag ter behandeling een schriftelijk vertoog van den advocaat-
fiscaal Mr. Petrus Vuyst, wiens naam toen nog niet de treurige ver-
maardheid had verworven, waarmede hij de Compagniesgeschiedenis
is ingegaan. Mr. Vuyst achtte de veroordeeling van twee beklaagden,
die, met bonte beschuldigingen beladen, voor den Raad van Justitie
hadden terechtgestaan, veel te licht uitgevallen, „geen proportie tus-
schen de misdaden . . . en straffe van dien". Hij was daarom voor-
nemens, revisie té verzoeken. „Dan, nademaal hij tot sodanig een
wigtig poinct niet raadsaam gevonden heeft te treden dan na alvorens
daartoe verkregen te hebben de toestemming en g'eerde ordre van
sijne Principalen, welke Uw Hoog Edelens alhier zijn", wendt hij
zich tot deze laatsten om „een favorabel besluijt ter narigting". Van
de Regeering wordt dus zeer duidelijk alleen gevraagd hare goed-
keuring op het voornemen, revisie te impetreeren, hetgeen dan langs
den gewonen weg, dat wil nu zeggen bij rekest aan den Raad van
Justitie gebeuren kan.

Hadden Zwaardecroon en zijne Raden verkeerd gelezen? Of wilden
zij gaarne nog eens verwijlen bij de kwestie, die hunnen voorgangers
zoo na aan het hart had gelegen en welker oplossing, zooals zij door
de Meesters besteld was, ook hun een doorn in het oog was? Hoe
dat zij, zij duidden de ondubbelzinnige strekking der gestelde vraag
anders dan daarin te lezen stond en behandelden het rekest als hield
het in een tot hen gericht verzoek van den fiscaal, hem mandement
van revisie te willen verleenen. Het antwoord luidde volstrekt niet
kortweg afwijzend, zooals men verwachten zou, nu het toch voor een
ieder vaststond, dat de Regeering niet meer gerechtigd was te doen
wat van haar, in de geopperde vooronderstelling, gevraagd werd. Dat
wordt in de ter zake genomen resolutie ook voorop gesteld: „dat . . .
het verleenen van dien wel gedemandeerd is aan den Raad van
Justitie". Maar de Raad van Indië had in een vaderlandschen brief
van jongere dagteekening dan die, waarbij de nieuwe regeling van de
revisie was afgekomen (21 Juli 1707), eene uitlating ontdekt, die
misschien zóo kon worden gelezen, dat in het onderhavig geval het
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mandement toch nog van de Regeering zou kunnen uitgaan. In den
brief van 5 November 1711 werd namelijk, naar 'sRaads samenvat-
ting, ,,m pfenerattö«j . . . geposeerd, dat al hetgunt aan gemelte Rade
(van Justitie) niet uijtdruckelijk is gedefereerd, in sijn vorige staat
gelaten werd"*). Overwogen werd nu, of niet het zich thans voordoend
geval, waarin niet de veroordeelde partij, doch de officier van justitie
in revisie wenschte te komen, kan worden gezien als „een seldsaam
geval", dat aan de werking der regeling van 21 Juli 1707 onttrokken
was en derhalve „eenigermate soude konnen worden gecompeteerd"
onder de materie, welke „aan gemelte Rade (van Justitie) niet uijt-
druckelijk is gedefereerd", zoodat „dienvolgens de revisie bij voor-
melte fiscael alsnog van dese Tafel [zou] konnen versogt werden".
Een oogenblik heeft de Tafel er aan gedacht, met deze gewrongen
redeneering haar geliefkoosd voorrecht te redden. Nochtans heeft zij
de gevolgtrekking niet aangedurfd en, na het vóór en tegen te hebben
gewikt, besluit zij, „het jongst gerecipieerde voorschrift tot het ver-
soecken van revisie (van 1707) . . .vooralsnog ook stand te doen
grijpen". Hetgeen voor haar den doorslag geeft, is niet de regeling
van 1707, doch de hiervóór besproken vaderlandsche brief van 19 Juli
1714, ofschoon ook de daarin gedane uitspraak over de verleening
van het mandement van revisie slechts aanvaard wordt met de beper-
king, dat „ook daerinne maar werd gesproken over het verleenen van
revisie in een saek, die particuliere en niet den officier was aan-
gaande'"*). Misschien hoopte men, dat in dit voorbehoud nog eene
mogelijkheid voor de toekomst zou kunnen sluimeren ter gedeeltelijke
wederwinning van het zoo onwillig verloren voorrecht?

De tefe te<7enj/>arte/t»gr. — Zoo was dan eindelijk het twistpunt,
dat zóo lang slepend was gehouden, voor goed tot rust gekomen. Van
Gouverneur-Generaal en Raden wordt nu door de impetranten van
revisie niets anders meer gevraagd dan de benoeming van bijzitters,
„om adjunct-reviseuren te mogen hebben" of „erlangen", naar luid der
formules. In welk verzoek wordt bewilligd zonder dat eenig onderzoek
wordt ingesteld naar de gronden der aanvraag, mits slechts blijke, dat
het mandement van revisie vooraf door den Raad van Justitie is af-
gegeven, „nademaal deeze zaak in staat van wijzen was gebragt" of
„nademaal die zaak, blijkens een geëxhibeerde notul van den gemel-

i) De tekst bij Van der Chijs, IV, bl. 18.
*) De aanhalingen zijn genomen uit de rc;o/Kft> van C-G. <?» i?i? jran 2i

Maart i72i, ARA, Kof. ^rc/i. 637, bl. 97-101.
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den Raade reeds in staat van wijzen was gebragt" of nademaal „de
suppliant in revisie geadmitteert is, blijkens de daarvan overgelegde
notul van den Raad van Justitie deezes Casteels", en andere dergelijke
zegswijzen, die alle de vóor-behandeling bij den rechter voorop-
stellen*).

Toen de nieuwe practijk reeds stevig gevestigd was en hare moei-
lijke geboorte weer in vergetelheid was geraakt, heeft in het jaar 1775,
het laatste van Van der Parra's bewind, een Bataviaasch pleitbezor-
ger, de „consuleerend advocaat" Mr. Johannes Christoffel Schultz,
nog eens eene uiterste poging aangewend om de Regeering in de ver-
leening van het mandement van revisie te betrekken. In een rechts-
strijd met den procureur Nicolaas Johannes Bestbier gewikkeld, had
hij zich langs den nu sinds lang algemeen en uitsluitend gevolgden
weg tot den Raad van Justitie gewend met verzoek, „in revisie te
worden geadmitteert" van een afwijzend vonnis, op welk verzoek „bij
Hunner Agtbaren disposition . . . m'/n7 was geappointeerd". Deze
nieuwe teleurstelling maakte den vechtlustigen praktizijn vindingrijk
en hij bedacht een soortgelijk rechtsmiddel als drie kwart eeuw tevoren
den hardnekkigen procesvoerder Jacob Wouters*) in min of meer
aannemelijke omstandigheden als mogelijke uitkomst had toegelonkt:
hij diende bij den Raad van Justitie een nieuw rekest tot revisie van
's Raads eigen weigering van revisie in. Begrijpelijkerwijs kreeg hij
ook ditmaal nul op het rekest. Nu stapte hij naar de Regeering, in
de hoop, van haar te verkrijgen revisie van de laatstvermelde rechter-
lijke beschikking, die zelf betrof de revisie van eene weigering van
revisie. De revisie van den tweeden graad was nu verheven tot revisie
van den derden graad. Om in zijne eigen bevoordingen te spreken:
van zijn „wederverzoek, van die dispositiën, contineerende ontzegging
van revisie, in revisie te worden geadmitteert" verzocht hij nu „gra-
tieuselijk te mogen obtineeren revisie in comunou /on»a" van Hunne
Hoog Edelheedens, tot wie hij zijne toevlucht nam bij wijze van
rect«\rM.y o<f />rt««Y><?m z/<?/ />a/re.?, die e* />/<?*«>j«/»7e />orMtafw alles
kunnen „repareeren", ook hetgeen de rechters van het Kasteel mis-
daan hebben.

Het vorenstaande is de korte samenvatting der suppliek, welke door

i) Voorbeelden: re.ro/it/tV w» 30 ƒ»»,» 17<59, ARA, ATo/. ^rcA. 699, bl. 746;
••"»'«*•'« i"»» 20 /*/>W/ i 7 / ^ ARA, ATo/. ^rc/i. 700, bl. 263; rwo/u/ir win i i
Se^m&w 1770, ARA, tfo/. ^rW». 700, bl. 643; r<?jo/«fte w» 74 MW 177<5 ARA
A'o/. /7rc/>. 706, bl. 188; wofohV wm 1! /urn 177<5, ARA, A'of. /4rcA. 706 bl'
359; rejo/uh<? raw 10 ^ / m i « - 177<5, ARA, tfo/. ^rc/i. 706, bl. 849.

*) Zie hiervóór bl. 19.
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Mr. Schultz bij de Regeering werd ingediend, gedragen door een lang
betoog, hetwelk zich in onbeheerschte taal vele klachten en ook grove
schimpscheuten aan het adres van den Raad van Justitie en diens rech-
terlijk beleid veroorloofde. Beproefd wordt hier, het teere instrument der
/»/^ntf«rfo po/cj/a/w van de representatieve Souvereinen, welks snaren
in vroegere dagen voor de bemoeiing met de rechtspraak in revisie zoo
gevoelig getrild hadden, nog eenmaal te bespelen. Het eigenbelang der
verliezende partij in het proces poogde tot nieuw leven te wekken het-
geen taaie vasthoudendheid aan verkregen recht lang in het leven had
weten te houden tegen het bevel der wet in en dat eindelijk door toe-
doen van hooger hand was bezweken. Het was menschkundig gezien,
der Hooge Tafel de flikkering van de volheid der souvereine macht
voor te houden, die voor haar zoo begoochelende aantrekkelijkheid
had. Njiet dat de toeleg gelukt is. Maar over het geval is toch nog
„rijpelijk gedelibereert" en het besluit, dat de ingediende bede afwees,
is bij meerderheid en niet met eenparigheid van stemmen genomen.
Intusschen verstond die meerderheid, het gedane verzoek „bij dezen
te ontzeggen" en bovendien den verzoeker „over de bij zijn request
gebruikt onbetaamelijke uitdrukkingen . . . te verwijzen in een boete
van éen honderd stuks zilveren gekartelde dukatons ten behoeven van
den Gereformeerden diakonij-armen deezer steede"*).

i) 7?wo/u/i? ww G.-G. «n tfi? wwt 5 7a»u<wi i/7<5, ARA, Ko/. /ircA. 706,
hl. 6 e.v.; de opzet van het rekest, bl. 7-8 en 15; Mr. Schultz' schriftelijke
doleantie, bl. 8 e.v.; de uitslag, bl. 52-53.
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