
GEGEVENS BETREFFENDE DE MEDEWERKING

VAN JEAN CHRETIEN BAUD AAN DE SAMEN-

STELLING VAN DE ONTWERPEN VAN WET TOT

VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT OP HET

BELEID DER REGEERING VAN NED.-INQIË EN

HUN TOELICHTINGEN (1851—1853)

DOOR

Prof. Mr. PH. KLEINTJES

Onderstaande gegevens *) wijzen het aandeel aan, hetwelk Jean
Chretien Baud in de samenstelling van de ontwerpen van wet van
het indisch regeeringsreglement uit de jaren 1851 en 1853 met hun
toelichtingen gehad heeft.

Bij het vervaardigen van het eerste wetsontwerp, hetwelk 29 October
1851 bij de Tweede Kamer werd ingediend en ongewijzigd 4 October
1852 weder ter behandeling werd aangeboden, heeft tusschen den
minister van koloniën Ch. F. Paliud en Baud geregeld overleg plaats
gehad : eerst ten aanzien van de redactie der artikelen, later ten aanzien
van de redactie der memorie van toelichting van dit ontwerp. O]) den
inhoud dezer stukken heeft Baud dan ook grooten invloed uitgeoefend.

Van diens intensieve bemoeiing met ontwerp en toelichting reeds
in dit stadium van voorbereiding der wet van 1854 heeft de literatuur
betreffende de wordingsgeschiedenis van die wet, bij mijn weten,
geen uitdrukkelijke melding gemaakt").

Anders staat het evenwel met de vermelding van Baud's naam in

*) Aan dr. F. \V. Stapel betuig ik mijn dank voor de mij in dezen betoonde
hulpvaardigheid.

-) Toch was de invloed van Band op het eerste ontwerp geenszins een
geheim. De uiting van Van Bossc bij de beraadslaging over het Surinaamsche
regeeringsreglement in de Tweede Kamer op 12 Mei 1865 wijst op dien invloed,
althans ten aanzien van den inhoud van art. 32 van dat ontwerp (Mr. Dr. H.
W. C. Bordewijk, Handelingen over de Reglementen op het beleid der Regering
in de kolonie Suriname en Curasao, 's-Gravenhage 1914 blz. 94).

Dl. 89. 9
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130 JEAN CHRETIEN BAUD

verband met de toelichting van het tweede ontwerp *). Terwijl alge-

meen wordt aangenomen, dat hij de auteur is van de uitvoerige en

zaakrijke memorie van toelichting van het wetsontwerp, hetwelk 15

December 1853 bij de Tweede Kamer werd ingediend, vindt men in

het hier gepubliceerde het b e w ij s, dat deze meening alleszins juist is,

behalve voor de toelichting van de judicieele artikelen, speciaal van

die van het hoofdstuk justitie, welke van de hand van het Tweede

Kamerlid mr. M. H. Godefroi'-) is.

Zoo is het te verklaren, dat deze afgevaardigde bij de mondelinge

beraadslaging over het Vde hoofdstuk (van de Justitie) in de Tweede

Kamer de regeering bij de verdediging telkens te hulp kwam*).

Aanwijzingen betreffende de bewerking van de memorie van be-

antwoording van het voorloopig verslag van 22 April 1854 en de

samenstelling van het gewijzigd wetsontwerp van 15 Juni 1854 ont-

breken in de twee geraadpleegde bundels.

De hieronder geplaatste gegevens zijn ontleend aan stukken, ver-

zameld in twee bundels Nos. 838a en 855 der coWectie-Band, aan-

wezig op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage [cf. het Verslag

van het Alg. Rijksarchief in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven

XL, Eerste deel, 1917 's-Gravenhage blz. 379, 497 e.v.].

i) Eigenlijk is dit het derde ontwerp, maar in navolging van Keuchenius,
Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement
op het beleid der regering van Ned.-Indië, Utrecht 1857, hier het tweede genoemd.

-) Welke politieke kleur had mr. Godcfroi't Prof. dr. P. J. Blok, Geschiedenis
van het Nederlandsche volk', Leiden 1926 dl. IV blz. 436 noemt hem gematigd
liberaal. Interessant is wat het eerste ministerie-Thorbecke van hem zegt. De
ministerraad had mr. Godefroi als opvolger van minister van justitie mr. / . T.
H. Ncdenneyer ridder van Roscnthal warm aan den Koning aanbevolen. Nadit in
een missive van den ministerraad aan den Koning van 20 Mei 1852 de aandacht
des Konings op enkele personen was gevestigd vervolgt dit' stuk: „Behalve deze
echter is er één. . . . . op wien de Raad dan ook bijzonder de aandacht van U. M.
meent te moeten vestigen. Het is de Heer Mr. M. H. Godcfroy, Raadsheer in het
Provinciaal Gerechtshof van Noordholland en lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Zijne grondige regtskennis wordt algemeen erkend. Om de
regtschapenheid en beminlijkheid van zijn karakter staat hij hoog aange-
schreven . . . . Hij behoort eindelijk tot geene uitsluitende staatkundige partij
of kleur, en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft hij steeds zijn
onzijdig en onafhankelijk standpunt weten te handhaven.. ..".

Later bleek, dat mr. Godefroi bezwaar had een benoeming te aanvaarden.
Bovenbedoelde missive is te vinden in het artikel van dr. / . Witlox over Mr.
AI. Strens in Historisch Tijdschrift Jrg. 7, 1928, blz. 273.

Eerst in het jaar 1860 wordt mr. Godefroi in het ministerie Van Hall—Van
Heemstra minister van justitie, om dan in 1861 in dezelfde kwaliteit over te gaan
in het ministerie Van Zuylen van Nyevelt—London.

3) Keuchenius, Handelingen enz., III blz. 684, 705, 720 en 727.
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Bundel No. 838a bevat de briefwisseling van Baud met den minister
van koloniën Pahud over het ontwerp indisch regeeringsreglement
van 1851 (27 Februari 1851—28 Juli 1851).

Op den omslag van dezen bundel staat eigenhandig door Baud
geschreven:

„Briefwisseling met Pahud over het Indisch Regerings reglement.
27 February 1851 zond hij mij al de stukken uit Indie ontvangen met
een concept reglement door hem en den Staatsraad Wichers *) ver-
vaardigd.

30 April 1851 zond ik hem een contra projekt terug, over dat
contra projekt heeft de volgende briefwisseling geloopen".

Op den omslag van bundel No. 855 heeft Baud eigenhandig
geschreven:

„Originele Opstellen en andere Stukken rakende de vaststelling van
een nieuw Regeringsreglement voor Nederlandsch Indie in 1851, 1852,
1853 en 1854".

Niet van alle stukken, in deze bundels samengebracht, wordt hier
melding gemaakt. Enkel van die, welke over Baud's aandeel in de
bewerking der regeeringsstukken licht verspreiden.

In bundel No. 838a bevinden zich 12 brieven van Pahud aan Baud.
Met een enkele uitzondering ontbreken de antwoorden.

Hier vindt men enkel gegevens betreffende de historia externa dezer
aangelegenheid. Opmerkingen over den inhoud van artikelen zijn
weggelaten.

1. Uit een brief van Pahud aan Baud van 27 Februari 1851:

„Hooggeachte Heer & Vriend!

Tevens ben ik zoo vrij aan Uw HEdG. te doen toekomen een
schema door den Hr. Wichers in overleg met mij ontworpen als
basis voor een O. I. regerings reglement, waarbij ook zijn gevoegd

i) Aan Jhr. mr. H. L. Wichers, sedert 1844 lid van den Raad van State, werd
bij Kon. besluit van 15 Dec. 1845 een zending naar Ned.-Indië opgedragen, om
daar president te worden van de beide Hooge Gerechtshoven en om den Gouv.-
Generaal bij te staan bij de invoering van de nieuwe wetgeving. Die invoering
had 1 Mei 1848 plaats. Daarna keerde mr. Wichers spoedig naar Nederland
terug, alwaar hij in 1849 in het ministerie De. Kempenacr—Donker Curtius als
minister van justitie werd opgenomen. Nog geen drie maanden is hij minister
geweest. Wegens gezondheidsredenen heeft hij dit ministerie verlaten. Na dit
aftreden werd hij weer lid van den Raad van State. Zie verder sub voce
„Wichers" de Encyclopaedic van Ned.-Indië *.
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de uit Indie ontvangen concepten & memorie van den Heer Rochussen
als ook de vroegere voorstellen van dien G. G. in 1848 hier ontvangen
en door den Minister Rijk teruggehouden *).

Onder de verder bijgevoegde stukken zal UwHEdG. aantreffen
lo. de extract notulen van den raad der ministers over sommige
voorname punten, 2o. een paar notas mij door den Genl de Stuers
ter hand gesteld & van A. de Koek afkomstig. Voorts eene Proeve
van den Hr. Kruseman~) en de voorstellen van V. Swieten^), Van
Vloten '), Van Vliet"'), — kortom alles wat ik over het gewigtig
onderwerp gevonden of ontvangen heb.

i) Vgl. voor een ontwerp reg. reglement afkomstig van G. G. Rochussen,
mr. C. van Volhnhovcn in het Koloniaal Tijdschrift 18, 1929, blz. 17 met de
daar aangehaalde literatuur.

-) ]. D. Kruseman is directeur-generaal van financiën in Ned.-Indië geweest.
Bijzonderheden kan men vinden o.a. in / . C. Band, Het ontslag van J. D. Kruse-
man . . . . nader toegelicht, 's-Gravenhage, 1848 en het antwoord daarop van
J. D. Kruseman, Beschouwingen en ophelderingen van de door Zijne Excellentie
/. C. Band, ex-minister van koloniën, uitgegeven brochure.... 's-Gravenhage
1848.

•') P. van Sivieten is secretaris-generaal bij het departement van koloniën
geweest onder minister J. C. Rijk. Van zijn hand verscheen „Proeve van een
ontwerp van wet op de uitoefening van het gezag in Nederlandsch-Indië, 's-Gra-
venhage 1850". Aan deze proeve zijn toelichtende aanteekeningen gevoegd.
„Vraagt men naar onze bevoegdheid om over die aangelegenheid (reg. reglement)
eenig oordeel uit te spreken — aldus de heer Van Swicten —, dan zouden wij
kunnen wijzen op een langdurig verblijf in Indië, gepaard aan bijzondere be-
langstelling in koloniale aangelegenheden, mitsgaders naar onze vroegere dienst-
betrekking bij het Ministerie van Koloniën" (blz. Il van de Inleiding).

•*) Mr. A. A. van Vloten, Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der
regering in Nederlandsen Indië, met daarbij behoorende memorie van toelichting.
De eerste uitgave verscheen te 's-Hertogenbosch in 1849, de tweede herziene
uitgave te Amsterdam in 1851. „De schrijver dezer Proeve heeft ruim twee'en
twintig jaren in Nederlandsen Indië doorgebragt, alwaar hij verschillende
regterlijke bedieningen heeft bekleed, en laatstelijk die van raadsheer in het
Hoog-Geregtshof. In deze laatste bediening is hem, eenige jaren geleden, gelijk
aan zoo vele anderen, verlof verleend, om deelgenoot te worden in eene suiker-
onderneming, en hij is alstoen, gedurende vele jaren, in dagelyksche aanraking
met de inlandsche bevolking geweest, en bij gevolg, allezins in de gelegenheid,
om hare zeden en gewoonten naainvkeurig te leeren kennen. Dit zijn de geloofs-
brieven van den schrijver, die, in den tegenwoordigen tijd, zich opgewekt heeft
gevoeld tot het vervaardigen van een Ontwerp van Wet op hêt beleid der
regering in Nederlandsch Indië" (blz. VI der Voorrede).

*•) L. van Vliet vervaardigde een „Ontwerp van wet op de uitoefening van
het gezag in Neêrlands-Indie" te vinden op blz. 40—55 van zijn brochure „Ver-
koop van indische domeinen. Een woord aan Mr. J. F. W. van Nes, tweede druk,
's-Gravenhage 1848". Een toelichting van dit ontwerp ontbreekt.

Oevr zijn uitzetting uit Indië: L. van Vliet, Mijne inhechtenisneming en
verwijdering uit Nederlandsch-Irdië, voorafgegaan door eene beknopte beant-
woording vr.n de vragen, gesteld in het voorberigt van de verzameling van be-
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Na dat Uw HEd.G van die stukken zal hebben kennis genomen
houde ik mij voor de mededeeling van Uw gevoelen bijzonder aan-
bevolen.

Het geld eene zaak waarvan de toekomst van N. I. in groote mate
afhangt; dit maakt mij vrijmoedig in het tegenwoordig verzoek, om
Uwe hooggeschatte medewerking interoepen.

Met Hoogachting & Verknochtheid
Uw HEd. Gestr. Zeer Dw. Dr.

CH. F. PAHUD.
's Hage
27 Febr. 1851" (Bundel No. 838a).

2. Uit het eigenhandig geschreven concept-antwoord van Band aan
Pahud op den boven afgedrukten brief.

,,'s-Gravenhage 30 April 1851.

Hoog E. gestr. Heer en vriend!

De portefeuille die ik met UEG. briefje van 27 febr. j.1. ontving,
gaat hierbij terug.

Aan het daarbij uitgedrukt verlangen om mijn gevoelen te kennen
over de in die portefeuille bevatte ontwerpen van een O. I. Regerings
reglement weet ik niet beter te voldoen dan door het toezenden van
een door mij opgesteld contra-projekt met eene zeer korte toelichtende
Nota voldoende, zoo ik hoop om de algemeene strekking mijner denk-
beelden te doen kennen. Ontstaan er over de bijzonderheden vragen,
ik ben bereid tot eene mondelinge of schriftelijke beantwoording.

Ik geef UHG. in overweging om alvorens de stukken in behan-
deling te nemen door eene naauwkeurige hand te doen samenstellen
een beknopt overzigt met een oog opslag aanwijzende, welke artikelen
mijn projekt met de overigen gemeen heeft en welke zaken in de
andere projekten zijn opgenomen en niet in het mijne. Dat overzigt
zal nuttig zijn om leemten te ontdekken die er nog zullen bestaan in
mijn werk.

Elk artikel van mijn ontwerp is geschreven op een afzonderlijk los
vel, ten einde het aanbrengen van veranderingen het inlasschen van

scheiden, betreffende het tegen de Javasche bank gevoerde proces, vervolg van
het werk autocratie Amsterdam 1846.

Van zijn hand bestaat ook een Schets eener Grondwet, 's-Gravenhage Tuny
1848.
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nieuwe artikelen en het veranderen der volgorde gemakkelijker te
maken.

Een aantal zaken, in de vroegere reglementen vermeld, heb ik weg-
gelaten om dat ze eigenlijk niet te huis behooren in eene grondwet.

Mijn ontwerp disch ik niet op als een volledig veel min als een
volkomen werk. Wanneer het door andere oogen dan de mijne
bekeken wordt zal er nog menige leemte en menig gebrek in ontdekt
worden.

Ik voeg ten slotte hierbij eene schets van het Koninklijk besluit,
waardoor, na het aannemen van het Reglement door de wetgeving,
zal kunnen geregeld worden, het onderwerp vermeld in art. 105
namelijk de uitvoering in Nederland van Indische vonnissen, arresten
en bevelen tot gevangenzetting.

Met achting ben ik steeds

Hierbij een vertrouwelijke nota behoorende bij het Ontwerp van
het Regerings Reglement".

(Bundel No. 838a).

3. Op den omslag van het afschrift van het hierboven bedoelde
contra-projekt staat eigenhandig door Baud geschreven:

„Afschrift van mijn contra projekt Reg-Regt op losse vellen ge-
schreven om het corrigeren gemakkelijk te maken. Aan den H.
Pahud gezonden ?0 April 1851".

Het is een in het net geschreven exemplaar met eigenhandige
wijzigingen van Band.

Op denzelfden omslag staat verder door Baud geschreven:

„De Staatsraad Wichers had op verlangen van den Heer Pahud
een ontwerp van R. R. gemaakt. Het werd mij ter beoordeeling
gezonden; ik keurde den inhoud grootendeels goed: maar den vorm
af. Die vorm was eene soort van navolging van dien der Grondwet.
In het inliggende Contra project is de vorm van het bestaande R. R.
gevolgd. 30 April 1851".

(Bundel No. 855).

4. Een brief van Pahud aan Baud van 30 April 1851 :
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„Hoog Geachte Heer Baud!

Zoo even aan het ministerie terugkomende vind ik UwHEdG. ge-
achte letteren ten geleide van de stukken betreffende het O. I. Re-
gerings reglement, en ofschoon ik daar in nog geen oog heb kunnen
slaan, is het mij eene behoefte Uw HEdG. al dadelijk mijnen warmen
dank te betuigen voor de moeite en zorg door UwHEdG. aan dat
uitvoerig travail besteed en waarvoor ik regt erkentelijk ben. Ik
reserveer mij, nader over de zaak met Uw HEdG. van gedachten te
wisselen en verblijf inmiddels met ware Hoogachting & verknochtheid

Uw HoogEd. Gestr. Zeer Dw. ür. & Vriend
CH. F. PAHUD.

30 April 1851" (Bundel No. 838a).

5. Uit een brief van Pahud aan Band zonder dagteekening, ver-
moedelijk tusschen 30 April en 20 Juni 1851:

„Hooggeachte Heer Baud!

Ik ben waarlijk huiverig UwHEdG. alweder met het ontwerp
regeringsreglement lastig te vallen, en toch noopt het groot gewigt
der zaak mij daartoe !

(Hier volgen enkele vragen over eenige concept-artikelen).

Ik hoop overigens op Uwe toegevendheid wegens mijn telkens her-
haald aankloppen!

Met opregte Hoogachting steeds Uw HEdGestr. Zeer
Dw Dr en Vriend,

CH. F. PAHUD.

Maandagavond". (Bundel No. 838a).

6. Een brief van Pahud aan Baud van 20 Juni 1851 :

„Hoog Geachte Heer Baud!

Ik ben zoo vrij UwHEdG. de laatste artikelen van het Ontwerp
reglt ter inzage te doen toekomen. Uwe redactie is daar in meestal
behouden: omtrent de geboorten van slavenkinderen heb ik eene bij-
voeging of eigenlijk een nieuw artikel ontworpen, zoo als U zien zult.

Bijaldien UwHEdG. op deze laatste artikelen, zoo als ze nu zijn.
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eenige aanmerkingen mogt hebben, dan houd ik mij voor de mede-
deeling, bij terugzending van de bijgaande vellen, zeer aanbevolen.

Kan het zijn morgen nog, vermits ik dan zoodra ik door de land-
maildrukte ben, de laatste hand aan het groote werk wensch te slaan.

Met ongeveinsde Hoogachting steeds

Uw HEdGestr. Zeer Dw. Dr. & Vriend

Vrijdagavond CH. F. PAHUD.

20 Juny 51" (Bundel No. 838a).

7. Uit een brief van Pahud aan Baud zonder dagteekening, ver-
moedelijk na 20 Juni en vóór 12 Juli 1851 :

,.Hoog Geachte Heer & Vriend!

Ingevolge afspraak ben ik zoo vrij aan Uw HEdG. beoordeeling te
onderwerpen, het door mij aangeteekende als toelichting der
artikelen van de 3 eerste, hoofdstukken van het concept Ind. reg. reglt
met zeer vriendelijk verzoek om daar in al de wijzigingen bijvoegingen
&c te willen brengen, welke Uw HEdG. in het belang der zaak zullen
noodig voorkomen; stijl en redactie daaronder bepaaldelijk begrepen.
Ik zal zoo vrij zijn het vervolg later aan UwHEdG te doen toekomen,
doch ingeval het hier bij gaande vóór dien tijd door Uw HEdG mogt
zijn herzien, dan wacht ik het intusschen terug, om met het afschrij-
ven te kunnen doen beginnen".

Met de U bekende en opregte gevoelens steeds

Uw HEdG. Zeer Dw. Dr. & Vriend

CH. F. PAHUD.

Zondagavond". (Bundel No. 838a).

8. Uit een brief van Pahud aan Baud van 12 Juli 1851:

,,'sHage 12 July 1851.

Hooggeachte Heer Baud!

Hartelijk bedank ik Uw HEdG. voor de mij gister toegezonden
mededeelingen en aanmerkingen. Ik apprecieer de door U genomen
moeite en de waarde der opmerkingen alleszins en ben er UwHEdG.
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bijzonder erkentelijk voor. Ik ben nu zoo vrij U weder een paar
Hoofdstukken met de daarop geformuleerde toelichting ter inzage en
beoordeeling te doen toekomen.

Wat het 6e Hoofdstuk (Justitie) betreft, zijn de toelichtingen hoofd-
zakelijk van den Heer Wichers herkomstig, ik heb dezelve meestal
overgenomen, doch op een paar plaatsen een potlood aanteekening
gesteld, vermits de argumenten van den Hr. W. — ofschoon ik ze
voorshandsch heb overgenomen — mij niet vrij van bedenking voor-
kwamen. Omtrent het geheel verzoek ik ook ditmaal dringend Uwe
beoordeeling en herziening, waar zulks U nuttig voorkomt.

Ik had den Heer Diepenheim opgedragen een soort van inleiding
voor de memorie van toelichting te maken, doch hetgeen hij mij
geleverd heeft vóór dat hij naar London vertrok, voldoet mij niet; •—•
in zijne afwezigheid heb ik daarom een korte Thema gemaakt tot
leiddraad of rigtsnoer, bij het omwerken van dat stuk; — ik voeg
beide ook hiernevens ter inzage.

Uw HEdG. zal zien, dat het niet nederkomt op eene analyse van
het bestaande reglement, en aanwijzing van de voornaamste verschillen
tusschen dat reglement en het tegenwoordig concept. — Ik dacht zulks
minder wenschelijk om dat er eigenlijk weinig verandering in het
bestaand regerings stelsel wordt gemaakt, en dit nog bijzonder te doen
uitkomen mij toescheen noodeloos kwaad bloed bij de „dissenters"
te zullen maken. Wat is nu Uwe opinie omtrent dit onderwerp? Ik
zit zoodanig in de drukte dat ik niet zoo ongestoord als wenschelijk
ware, aan de toelichtende memorie kan werken; Diepenheim is gister
teruggekomen maar dit soort van werk is hem ook niet eigen! Ik
zal mijn best doen de 2 overblijvende Hoofdstukken morgen af te
krijgen (het 5e en 7e) en Uw HEdG. die clan ook te zenden.

Uw HEdG zeer Dw. Dr. & Vriend

CH. F. PAHUD.

de door U voorgestelde wijzigingen in den text van het Concept-reglt
heb ik overgenomen en laat nu dat stuk in het net afschrijven; —
ik moet maken dat ik het nu spoedig kan indienen!"

(Bundel No. 838a).

9. Uit een brief van Pahud aan Baud van 15 Juli 1851 :

„Hoog Geachte Heer & Vriend!

Hiernevens nog de 5 & 7e Hoofdstukken, welke ik aan Uwe wel-
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willende beoordeeling & herziening onderwerp, en waarmede dan het
travail aanvankelijk zal zijn volbragt.

Hartelijk dank voor de mij gister ochtend gewordene 4 & 6e Hoofd-
stukken.

Met opregte Hoogachting steeds

Uw HoogEd. Gestr. Dw. Dr & Vriend

15 July 51". CH. F. PAHUD.

(Bundel No. 838a).

10. Een brief van Pahud aan Baud van 28 Juli 1851:

„Hoog Geachte Heer en Vriend!

Zie hier nu de toelichting van het 7e Hoofdstuk *), zoo als behalve
welligt op eenige kleine correcturen na, zou kunnen blijven; — ik heb
uwe toelichting omtrent de zendelingen nagenoeg overgenomen.

Wees nu zoo goed dit Hoofdstuk nog eens nategaan, en daar in nog
te wijzigen wat Uw HEdG. noodig voorkomt.

Het ontwerp 7e Hoofdstuk zelf, gaat ook hierbij te betere beoor-
deeling.

Ik heb de laatste zinsnede van art. 139 doen vervallen; het is ook
mij bij nalezing minder goed voorgekomen.

Nu ga ik nog eens onderzoeken of er ook artikelen uit het reglt
van 1836 zijn vergeten. Ik vertrouw dat dit het geval niet is.

Men is reeds aan het afschrijven begonnen.
In vliegende haast & Hoogachtend

Uw HEdG. Dw. Dr. & Vriend

Maandagavond CH. F. PAHUD.

28 July" (Bundel No. 838a).

11. Op een gedrukt exemplaar van de memorie van toelichting van
het ontwerp van wet tot vaststelling van het regeeringsreglement (zit-
ting 1851/52 (XXXTX), No. 3 teekent Baud eigenhandig aan: „Deze
M. van T. is opgemaakt bij het Ministerie van Koloniën, behalve de
inleiding, en de toelichting der artikelen 9, 10 en 11—39 en 40 —

*) Het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp heeft slechts zes
hoofdstukken.
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en voorts 50, 53 en 60 die ik veranderd heb omdat zij mij al te onbe-
duidend voorkwamen Nov. 1852 J C B."

(Bundel No. 855).

12. Op een in het net geschreven exemplaar van een ontwerp van
het regeeringsreglement staat door Baud eigenhandig aangeteekend :

„Ontwerp door mij in 1852 aan den Heer Pahud op zijn verlangen
gegeven. De veranderingen, met roode inkt, zijn die welke in het
ontwerp zijn gemaakt op begeerte van, of, na eene gehouden confe-
rentie van P. met den Heer Thorbecke. Nov. 1852 J C B."

(Bundel No. 855).

13. Op den omslag van een gedrukt exemplaar van het ontwerp van
wet tot vaststelling van het regeeringsreglement (zitting 1851/52
(XXXIX), No. 2 staat deze eigenhandige aanteekening van Band:

„R. R. N. I. Ontwerp van wet.
De kantteekeningen en veranderingen zijn al gaande weg door mij

gemaakt bij het bearbeiden der nieuwe Memorie van Toelichting in
1853. Het in de zitting van 1853/54 ingediende wetsontwerp komt
grootendeels daarmede overeen, na echter nog vele correcties te hebben
ondergaan.

Dec. 1853. J C B.

De kantteekeningen en veranderingen in het Hoofdstuk Justitie zijn
van den Heer Godefroy."

Het betreft het wetsontwerp, dat bij de Tweede Kamer 15 December
1853 werd ingediend. De tekst van het 29 October 1851 ingediende
wetsontwerp is hier met uitzondering van het hoofdstuk justitie eigen-
handig door Baud vrijwel geheel omgewerkt.

(Bundel No. 855).

14. Eerste minuut van de concept-memorie van beantwoording van
het voorloopig verslag van 12 Maart 1853, geheel door Baud geschre-
ven, met de aanteekening in potlood „na 26 Maart 1853."

(Bundel No. 855).

15. Het begin van de in het net geschreven concept-memorie van
beantwoording met wijzigingen van Baud's hand.

(Bundel No. 855).
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16. Concept-memorie van toelichting van het wetsontwerp, 15
December 1853 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit eigenhandig door
Band geschreven stuk loopt slechts tot de toelichting van art. 39*).

Tn margine van de eerste pagina schreef Baud eigenhandig:

„Ontwerp van At. van Toelichting voor het Nieuwe ontwerp van
Reg. Regt voor O. Indië tevens dienende tot Memie van beantwoor-
ding op het voorloopig verslag van 12 Maart 1853.

De judiciële artikelen door den Heer Godefroy, de overigen door
mij opgesteld op het verzoek van den Heer Pahud. Het opstel is met
weinig veranderingen aan de Staten-Generaal ingeleverd in de Zitting
van 1853/54 J. C. B.

Nov. 1853." (Bundel No. 855).

i) Ongeveer -/s gedeelte van de heele memorie van toelichting ontbreekt.
Waar is het ontbrekende manuscript van dit historisch stuk te vinden?

Amsterdam, Dec. 1931.
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