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Z I T T I N G VAN DONDERDAG 31 AUGUSTUS. 

( G E 0 P E * D TE* 11 URE.) 

Beraadslaging over en aanneming van het wets-ontwerp tot 
vaststelling van het reglement op het beleid der regering 
van Nederlandsch Indic. 

Voorzitter: de heer P k i l l p s e . 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 32 leden, te weten de 
heeren : 

Blankenheijtn, Borski, van Swinderen , van Nispen van Pan-
nerden, Tonokens, ltegout, Martens van Sevcnhoven, van 
Goltstein van Oldenaller, van Wessem, van Rliemen van Ehe-
menshuizen, van Weel, van Beeek Vollen hoven, van der Ouder-
meulen, de Vos van Steenwijk, Creniers, van der Lek de Clercq, 
de Sitter , 't Hooit van Betilhuizen, Sassen, van Sasso van Ys-
Belt, van Kijckevorsel, van Aylva van Pallandt, d'Ablaing van 
Giessenburg, van Heeokeren van Wassenaer, Lotsij , Boxman, 
Cost Jo rdem, van Eijsinga, van Dam van Isselt, insinger en 
Paspoort van Grijpskerke; 

en de heeren Ministers van Justitie en van Koloniën. 

De notulen van het verhandelde in do vorige zitting worden gele-
een en goedgekeurd. 

Aan de orde is de behandeling van HET WETS-ON'TWERP TOT 
VASTSTELLING VA* HET REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING 
VAN" NKDERLANDSCII INDIE. 

Da beraadslaging wordt daarover geopend. 

De heer v a n K i j c k e v o r s e l : Een der belangrijkste onder-
werpen, welke deze Kamer immer geroepen werd te behandelen, 
is ongetwijfeld eene M'et waarbij bepalingen worden voorgeschreven : 

op de zamcnstelling, de bevoegdheid en de pligten der regering 
van Nederlandsch Indie; 

op de verschillende besturen en cp de justitie aldaar; 
op de regten en verpligtingen van de ingezetenen; 
op de godsdienst en het onderwijs; 
op handel en scheepvaart in die gewesten. 
Hoogst belangrijk waren ook de Btukken daarover gewisseld 

bij de Tweede Kamer der Staton-Generaal en de discussie iu die 
Kamer gehouden. 

Veel licht is daardoor ook voor ons verspreid over punten 
welke zoo te regt in de laatste jaren groote belangstelling bij de 
natie verwekten en de drukpers ijverig bozi_; hielden. 

Die belangstelling kan waarlijk geene verwondering bare-.', wanneer 
men bedenkt dat onze Indische bezittingen grootelijks bijdragen 
om Nederland, niettegenstaande zijn beperkt Europoesch grond-
gebied en het verlies van zijnen invloed op de staatkunde van ons 
werelddeel, nog eene eervolle plaats onder deszelk volken Ie doen 
bekleeden; wanneer men bedenkt, dat wij aan Java , hetwelk voor 
dertig jaren door sommigen als een lastpost werd besehouwd, 
in groote mate de verbetering te danken hebben van een, nog 
kort geleden, zoo treurig gesteld finantie-wezen. 

Die belangstelling baart ge'ene verwondering, Mijne Heeren, 
wanneer men bedenkt dat aau het kleine Nederland door de Voor-
tienigheid de gewigtige taak is opgedragen in Indie 20 millioenen 
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onzer natuurgenooten te besturen en aan hunne aardsche bestemming 
te doen beantwoorden. 

Van die hooge en warme belangstelling wensch ik dan ook 
in dit uur cenig blijk te geven, ofschoon ik mij geenszins vlei bij 
de beschouwing van dit veelomvattend onderwerp eenig nieuw 
gezigtspunt te doen kennen. Ik zal daarom ook niet alle de 
onderdeden van het reglement behandelen, nog veel minder de 
bijzondere artikelen. L)o bedenkingen, welke opheldering der Re-
gering schenen te vereischen, zijn opgenomen in het verslag der 
Rapporteurs dezer Kamer en door den Minister meer ot' min 
volledig beantwoord. 

Naardien in deze Kamer geene wijzigingen in de wet kunnen 
•worden gebragt, beperkt zich onze taak tot een naauwgezet onder-
zoek ot' er bepalingen in do wet voorkomen, welke gevaarlijk' 
schadilijk zijn te achten en ot' hetgeen men er mist, ot hetgeen 
men er andera had willen zien gesteld, van dien aard is dat men 
daarom de wet behoort at' te keuren, dan wel of het geheel 
aanneembaar is te achten. 

Dit is dan ook het standpunt, waarop ik mij heb geplaatst. 
Ik ontveins niet, Mijne Heeren , dat ik ter betere beooidee-

ling gaarne kennis had gedragen van het ontwerp geconcipieerd 
door den Raad van Nederlandsch Indie en van de aanmerkingen 
daarop gemaakt door den Gouverneur-Generaal. Het gemis dier 
stukken wordt niet goedgemaakt door hetgeen een lid van dien 
Raad als zijne persoonlijke zienswijze publiek heeft gemaakt. Aan-
genomen zelfs diit die zienswijze dezelfde was als die van de mecr-
derheid des Raads, dan wordt nu toch nog die van den Gouver-
neur-Generaal zelven gemist, welke voor de Vertegenwoordiging 
van veel gewigt was. Die zienswijze te kennen scheen des te belang-
rijker, daar de Minister van Koloniën zich in de Tweede Kamer 
tegen eene voorgestelde wijziging van art. 113 (thans 110) der 
wet heeft verklaard, omdat die zou stiijden met beginselen, aan 
den landvoogd medegedeeld die thans in Indie het bestuur voert, 
die zich voor zijn vertrek daarmede heeft vereenigd en nu gercg-
tigd zou zijn te zeggen: ik heb vertrouwd op de beginselen 
waarmede ik mij vereenigde en in welken geest ik het bestuur 
gevoerd heb ; de wijzigingen die na ia do zaak gebragt zijn. 
maken mij het bestuur onmogelijk." 

Wilde toen de Minister zich op die mededeelingen aan den 
landvoogd beroepen en zijne toetreding tot deze doen gelden, dan 
hadden de Kamers, mijnes inziens, in de gelegenheid moeten 
gesield worden zijne denkbeelden over het onderwerp te kennen. 

Gelijk nu art. 1!0 geredigeerd is kan ik er mij wel mede ver-
eenigen, omdat beide uitersten vermeden zijn en ik het bezwaar 
niet deel door eenige leden dezer Kamer tegen die reductie, blij-
kens het verslag, (remaakt. Te ver gedreven vrees voor mogelijk 
misbruik staat iedere ontwikkeling en vooruitgang in den weg. 

Ik wensch dan ook dat het preventive stelsel, in liet eerste 
lid van genoemd artikel uitgedrukt, bij de algemeene verordening 
op de drukpers met veel gematigdheid in werking moge worden 
gebragt. _ 

Doch ik keer terug tot mijne algemeene beschouwing van de 
wet. 

In het algemeen heeft het ontwerp, gelijk het nu gewijzigd tot 
ons is gekomen , op mij eenen gunstigen indruk gemaakt. 

Men heeft zich te regt gewacht voor eene overdreven tocpas-
sing onzer westerache begrippen van staatsregt, regering en be-
stuur op eene overzeesche maatschappij, welke in vele opzigten 
nog weinig ontwikkeling en geheel andere zeden en gebruiken 
heeft. 

Moer dan eens heb ik mij echter do vraag gedaan of de vrees 
voor eene verkeerde toepassing onzer westerscue begrippen som-
tijds niet wel te veel het bestaande met zijne gebreken en mis-
bruiken heeft doen huldigen. Ik moet verklaren dat ik er niet 
altijd een stellig ontkennend antwoord op heb durven geven, doeh 
do slotbom mijner overweging is geweest, dat het reglement niet 
alleen verbetering; en hervorming niet uitsluit, maar veeleer er 
deu weg toe baant en voorschriften en wenken inhoudt, die voor 
een verlicht en welwillend Minister van Koloniën en vooral voor 
een bekwamen, üverigsn on gcraoodelijken Gouverneur-Generaal 
zoo vele aanleidingen zullen zijn om aan onze rijke Indische bo-
cittingen de gewenschte ontwikkeling te geven en om de stoffe-
lijke en zedelijke welvaart harer inwoners krachtdadig te bevor-
deren. 

Alles zal, mijns inziens, afhangen van den geest, waarmede 
do geschreven letter bezield zal worden. 

Heb ik do voorzLtigheid geroemd, waarmede dit staatsstuk is 
ontworpen, ik wensch aan den anderen kant dat die voorzigtig-
heid bij do uitvoering niet overdreven worde. 

Heeft het moederland er groot belang bij dat de Indische bron-
nen van zijne welvaart voortdurend blijven vloeijen, wij hebben 
ook jegens Indie groote, dure verpligtingen te vervullen. 

Wij zijn geroepen niet alleen rust en orde in onze bezittingen 
te bewaren en de ryke bronnen van nijverheid, welke nog niet 
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genoegzaam of in het geheel niet zijn ontgonnen, meer en meer 
te openen en te exploiteren, maartevens, en geenszins in de laatste 
plaats, het lot der volken aan onze heerschappij onderworpen, 
allengs zoo veel doenlijk te verbeteren, hen vatbaar te maken 
voor de voordeden onzer beschaving, vatbaar voor de zaligma-
kende leer, wier verkondiging aan allo creaturen door haren 
Goddelijken Insteller is bevolen. 

Ik zag daarom met uitstekend genoegen dat in dit reglen\ent 
opzettelijk van godsdienst en onderwijs is gesproken. Ik hecht 
daarom zeer veel aan het 128ste artikel: n De Gouverneur-Generaal 
zorgt voor het oprigten van scholen ten dienste der inlandsche 
bevolking", en hoop dat daaraan eene ruime uitvoering zal wor-
den gegeven. 

Eenigo vooruitgang schijnt nu reeds op Java te bestaan. Do 
oogst is er echter zeer groot en de arbeiders zijn nog zeer weinige. 

Voor de materiele welvaart der Indische bevolking is op Java 
in de laatste tijden meer dan vroeger gedaan; ook op dit punt 
werd het verslag over den jare 1852 door mij met veel genoegen 
gelezen; veel, zeer veel is er echter nog te doen, veel zelfs dat 
geene langere vertraging duldt. WaaT waterbesproeijingen ontbre-
ken of waterafleidingen noodzakelijk zijn is voorziening eene drin-
gende behoefte. 

Een noodzakelijk gekeurd werk moet niet meer vier jaren blij-
ven steken , omdat een daarmede belaste ingenieur ziek wordt , 
gelijk van 184G tot 1850 op Java is geschied. 

Verder acht ik voor de algemeere welvaart, voor de bevorde-
ring van landbouw en handel de aanhoudende verbetering dei-
middelen van communicatie tusschen de verschillende residentien 
op Java en tusschen Java en onze overige bezittingen in den Ar-
chipel een zeer krachtigen hefboom. 

Wat het veelbesproken cultuurstelsel betreft, ik geloof dat er 
bij beide partijen in den laatsten tijd eene groote toenadering heeft, 
plaats gevonden. Van den oenen kant wordt het minder als zoo 
geheel verderfelijk en onhoudbaar geschilderd, van de andere zijde 
niet meer ontkend dat er misgrepen hebben plaats gehad en nog 
verbeteringen aan te brengen zijn. Te oordeelen naar al hetgeen 
ik er van gelezen en gehoord heb, ben ik meer en meer overtuigd 
geworden dat Java zonder dat stelsel nimmer voor Nederland die 
belangrijkheid zou hebben verkregen, welke het thans heeft, doch 
ik ga nog verder. Ik geloof dat het stelsel dienstbaar is geweest 
aan de ontwikkeling der Javanen: zij hebben loeren arbeiden , zij 
hebben door de beloon ing van dien urbeid de gelegenheid verkre-
gen om zich geriefelijkheden des levens aan te schaffen, welke 
zij vroeger misten. Kan men nu ook zonder dwang vrije arbei-
ders tegen betaling bekomen voor hetgeen vroeger bij gedwongen 
heerediensten geschiedde, het is ongetwijfeld ten deele daaraan 
toe te schrijven, dat het volk meer gewoon is geworden te werken 
en om de vruchten daarvan te genieten. 

Art. 5G van het Reglement beschouw ik als een der belangrijkste 
en met veel wijsheid gesteld. Ik wensen vurig dat alle zijne be-
palingen steeds en overal met getrouwheid mogen worden nageleefd 
en dut geene opperhoofden of amktenaren zich verrijken met het-
geen aan werklieden toekomt. 

Men kan, ik geloof ditgereedelijk, de medewerking der inland-
sche hoofden niet missen, maar daarom moet het ontzag voor 
hunnen invloed op de minderen niet zoo ver gaan, dat men hun 
toelaat knevelarij te plegen. De Nederlandsche ambtenaren be-
hooren het volk gestadig en overal daartegen te beschermen. 
Daartoe is een toereikend getal van eerlijke, bekwame, behoorlijk 
bezoldigde ambtenaren, volstrekt noodzakelijk. Op de keuze der 
ambtenaren, van den hoogsten tot den laagsten, kan niet zorg-
vuldig genoeg worden gelet. De naauwgezetheid dier keuze schijnt 
mij toe een der eerste pligten te zijn van hen die op het bestuur 
van Neêrlandsch Indie invloed uitoefenen. 

Wanneer er benoemingen, hetzij in Nederland , hetzij in Indie , 
geschieden, waarbij het algemeen belang niet streng wordt in het 
oog gehouden, is het mijns erachtens onberekenbaar welk kwaad 
daardoor èn voor den zedelij ken invloed der Regering èn voor 
de welvaart in Indie kan gesticht worden. 

Met het reglement van regering in de hand kan Indie goed en 
slecht worden bestuurd. 

Is er op Java nog veel te doen, op de zoogenaamde büitenbezit-
tingen in den Oosterschen archipel is het werk naauwelijks be-
gonnen. Daar vooral is nog een ruim veld voor de ontwikkeling 
der particuliere Europesche industrie, zoo de Regering daartoe, 
meer nog dan tot nu toe is geschied, den weg wijze en bane. 
Alles, ik erken het, kan niet op eens geschieden, doch meerdere 
kennis van den bodem dier eilanden zou ongetwijfeld spoedig 
nieuwe bronnen van welvaart voor hunne bewoners en voor het 
moederland doen ontspringen, en betere gelegenheid geven om die 
ingezetenen allengs eenige meerdere ontwikkeling en beschaving 
deelachtig te doen worden. 

Het antwoord der Regering op de vraag in de Afdeelingen ge-
daan , naar welk stelsel zij de onbepaalde uitdrukking: algemetne 

verordeningen, denkt toe te passen, do verwijzing namelijk naar 
de laatste alinea van het 59ste art kei der Grondwet, heeft ons 
geene schrede verder gebragt. Daarbij wordt even als in het 
regeringsreglement de beslissing ontweken, welke onderwerpen bij 
de wet behooren te worden geregeld. Ik zal mij daarover thans 
niet verder uitlaten, maar blijf het betreuren dat het reglement 
niet telkens bepaaldelijk heeft opgegeven, welke soort van veror-
deningen werd bedoeld. 

Nog meer belang stel ik in de toezegging eener spoedige aanbie-
ding der conceptwet, vereischt door art. 60 der Grondwet. Eerst 
dan , wanneer de wet de wijze van beheer en verantwoording der 
koloniale geldmiddelen behoorlijk zal hebben geregeld, zal men 
kunnen zeggen dat de Vertegenwoordiging alles gedaan heeft wat 
van haar afhing om de koloniën te doen bloeijen en vruchtbaar te 
doen blyven voor Nederland. 

Het overige is en blijft de gewïgtige en moeijelijke taak der 
Regering en van do landvoogden die den Koning in onze over-
zeesche gewesten vertegenwoordigen. 

Hartelijk wensch ik dat het aan de pogingen van den Minister 
van Koloniën en van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal 
van Neêrlandsch Indie moge gelukken, krachtens het reglement 
op het beleid der regering aldaar, die gezegende gewesten meer 
en meer te doen worden eene schitterende parel aan de Nederland-
scho Kroon. 

De heer I n s i n g c r : Ik kan almede hulde brengen aan het be-
langrijk staatsstuk thans in behandeling. Wanneer dit wets-ont-
werp tot ons gekomen ware , zoodanig als het aan de Tweede 
Kamer is voorgedragen, ik zou hetzelve zonder bedenking in zijn 
geheel hebben aangenomen. In de Tweede Kamer evenwel heeft 
dat wets-ontwerp niet dadelijk een algemeenen bijval ondervonden. 
Die Kamer heeft een ruim gebruik gemaakt van de prerogativen 
die haar zijn toegekend en die wij geenszins geroepen zijn in het 
minst te betwisten. Op dit wets-ontwerp zijn in die Kamer 
oneindig veel amendementen voorgedragen ; er is getracht om bij 
amendement veel daarin te brengen van hetgeen men in Europa 
zegeningen noemt van den tegenwoordigen tijd. In die Kamer 
zijn vele pogingen gedaan om de zoo genoemde Westersche be-
grippen in Indie over te planten ; de beschouwing is er geleverd 
dat de bevolking aldaar nog geen genoegzamen invloed heeft op 
haar bestuur, lntusschen schijnt het wel dat de Javanen vrij al-
gemeen tevreden zijn met de bestaande wijze van benoeming hunner 
dorpshoofden, en zouden zij welligt nog niet rijp genoeg in con-
stitutionelen vooruitgang zijn bevonden , om op volle waarde te 
stellen eene gemeentewet zoo als die waarop Nederland zich naar 
sommiger gevoelen, mag verhoovaardigeu. 

Ik zal mij niet verdiepen in hetgeen verder daaromtrent is voor-
gevallen. De meeste artikelen , zoo als die ten slotte zijn aange-
nomen , vinden bij mij behoudens onderdeelen , waarover men dan 
wel moet heenstappen, geene bezwaren. Ik moet mij echter ver-
oorloven de aandacht daarop te vestigen, dat de Tweede Kamer 
van haar regt gebruik makende, om niet alleen wijzigingen in 
artikelen te brengen , maar du uitoefening van dat regt ook heeft 
uitgestrekt, ter toevoeging van een geheel nieuw artikel, hetwelk 
ik te dezer zake betreurenswaardig acht. Ik heb het oog op 
art. 115. Men mag over de afschaffing der slavernij denken 
zoo als men wil , doch om te zeggen dat deze een onmisbaar be-
standdeel moest uitmaken van de wet op het beleid der regering 
van Indie, dit geloof ik te mogen betwijfelen. De Tweede Kamer 
heeft te dien aanzien, ik durf het aldus noemen, een overmatig 
ongeduld getoond en de Minister van Koloniën zal mij dit naar 
ik geloof toegeven. Immers die Minister heeft zich altijd een 
voorstander der emancipatie betoond. Daarvan getuigen vroegere 
wets-ontwerpen, die wel is waar niet in behandeling zijn geko-
men, maar waarvan de kennisneming door de Kamers, deze 
toch het bewijs heeft geleverd dat die Minister zeer gezind is om 
de afschaffing der slavernij te bevorderen. Hij had daarenboven 
toegezegd zich ernstig met dit onderwerp te zullen bezig houden. 
Dit blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wets-ontwerp 
gevoegd geweest en waar gezegd wordt dat wanneer niet gelijk-
tijdig met die wetsvoordragt van de emancipatie der slaven ge-
rept is, dit daaraan moet toegeschreven worden dat de Rege* 
ring gestuit is op bedenkingen van zoo gewigtigen aard, dat zij 
in het vorige jaar eene Staats-commissie heelt benoemd, en aan 
dezer oordeel heeft onderworpen in den uitgebreidsten zin de 
vragen: of er tot eene dadelijke emancipatie moest worden o ver-
gegaan ? of er voor 't oogenblik slechts voorbereidende raaatrege-
len moesten worden genomen ? of wel, dat het lot der slaven 
eerst verbeterd behoorde te worden om hen te brengen op de 
hoogte om geëmancipeerd te kunnen worden. Mag men zich nu met 
reden beklagen, dat die Staats-commissie nog geen rapport uit-
gebragt heeft ? Mijns bedunkens neen, Mijne Heeren ! De 
emancipatie-quaestie boude ik voor eene zaak, die, in weerwil 
van het vele 't geen er over gesproken en geschreven is , nog veel 
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onduidelijks in zich bevat. Hoe dikwijls hebben zich niet reeds, waar 
het dit onderwerp geldt, mannen van de voorbeeldigsto godsvrucht, 
van de uitnemendste menschenliefde bedrogen gevonden ! Las Casus, 
die tegenstrever van de wreedheden waarvan de eerste inbezitneming 
van Zuid-Amerika vergezeld ging; Las Casas, die zijn leven wijdde 
aan de verzachting van het lot zijner ongelukkige natuurgenooten, is 
de oorzaak geweest dat de eerste zwarten naar Amerika gebragt zijn 
om daar te werken in plaats van de zwakkere inboorlingen, dio 
er als te zwaar onder gebukt gingen. Wat heeft Wilberforce, wiens 
naam bij ieder in verdiende achting staat en vereerd wordt, niet 
gedaan om zijne raeening ingang te doen vinden, dat aan menschen 
van eene undere kleur de schat van vrijheid niet mogt onthouden 
worden. De onvermoeide pogingen, door hem en de aanhangers 
zijner beginselen aangewend, hebben ten gevolge gehad dat in 
Engeland zware wetsbepalingen tegen den slavenhandel gemaakt 
zijn, dat scheepsvloten gekruist hebben op de Afrikaansche 
kust om slavenhandel te beletten en alles gedaan is om dien 
tegen te gaan. Wat zijn, helaas! de gevolgen geweest? Ik ben 
geen voorstander van het wegvoeren der zwarten van hun eigen 
geboortegrond om hen naar een ander land over te brengen; 
maar toch in der tijd, toen dat nog geoorloofd was, is het , ge-
loof ik , met eenige menschelijkheid gepaard gegaan. Naderhand, 
toen men begonnen is dien handel als piraterie ,te vervolgen, is 
het bedrijf dan ook in handen gevallen van lieden geheel van 
menschelijkheid ontbloot, die slechts berekenden hoeveel per cent 
van die zwarten behouden overgevoerd zouden kunnen worden. 
Ik geloof dat uit gouvernements-bescheiden en andere officiële 
stukken zou kunnen blijken, dat het getal der sedert dat verbod 
uit Afrika gehaalde negers ten minste even groot is als vroeger, 
al is er dan ook een kleiner getal van te regt gekomen door den 
bedroevenden toestand waarin zij aan boord der overkropte slaven-
schepen verkoeren. 

Zoo men er nu verder op let welke groote opofferingen 
Engeland gedaan heeft in zijne koloniën, hoeveel geld er 
besteed is om de negers vrij te maken, welke weinig bevredi-
gende resultaten heett dit dan gehad. Gewis als men naleest 
wat gebeurd is in Jamaica, Trinidad, Demerary, Berbice en 
elders, dan overtuigt men zich, dat die koloniën daardoor in 
deerlijk verval zijn geraakt, en dat de godsdienstvriend en de 
menschenvriend zich over het algemeen niet mogen verheugen 
over de verandering in de zedelijke gesteldheid der geëmanci-
peerden ; dat, zoo men vroeger hoorde klagen over misbruik vanhuis-
selijke disciplinaire straffen, men aan den anderen kant, in die kolo-
nien, zeldzaam van moord en doodslag hoorde. en die misdaden thans 
zóó frequent zijn geworden, dat de doodvonnissen blijven vermeer-
deren. AVat men dan nu ook thans over slavernij moge denken , het 
is te betreuren , dat de Tweede Kamer het initiatief heeft geno-
men , waardoor de behandeling in de sectien dier Kamer niet heeft 
kunnen plaats hebben, en deze Vergadering niet op regelmatige wijze 
kan weten, wat de considerantia zijn. Wij kunnen slechts trach-
ten uit hetgeen wij in de redevoeringen in het Bijblad lezen, op 
te maken , wat toch wel de drijfveer is geweest om onmiddellijk 
met zulke drift afschaffing te decreteren. Ik heb daar wel ge-
lezen , dat de afschaffing der slavernij is een dure Christenpligt, 
dat de slavernij eene schandvlek is voor Nederland, eene geheele 
wanorde in de maatschappij daarstelt, en wat niet al meer. 
Maar wanneer ik loch anderzijds ook meermaals heb hooren 
beweren, dat onze voorvaderen meer doordrongen waren van 
godsdienstig gevoel dan het tegenwoordig geslacht, dan kan ik 
niet op eenmaal aannemen, dat die voorouderen met gruwelijken 
smaad ten grave zijn gedaald, en dat wij de uren moeten tel-
len, om zulke schande uit te wisschen. Niet alleen dat wi j , 
behalve deze poëtische voorstelling, niet gehoord hebben, dat 
de toestand van die gekleurde natuurgenooten eensklaps zoo Teel 
verslimmerd was om overhaaste beslissing te regtvaardigen, heb-
ben wij ook niet vernomen wat de middelen zijn om afschaffing 
tot sland te brengen. Eenige leden hebben daarop do aandacht 
gevestigd. Er is toen gezegd: het is twijfelachtig, of het eenig 
geld zal kosten; ik geloof zelfs gelezen te hebben, doch wantrouw 
mijn geheugen en kan wellïgt den zin verkeerd opgevat hebben — 
het zoude daarop nederkomen: » dat men somtijds, het burgerlijk 
wetboek buiten aanmerking laten kan , ook geen acht behoeft te 
slaan op Romcinsche of andere regtbeginsels, maar alleenlijk 
onderzoeken, wat het Christelijk regt leert." Ik hoop, dat dit 
ons steeds diep in het gemoed ingeprent zal zijn , maar de uit-
legging der Christelijk* wet tegenover de geschrevene wet is dan 
toch wel voor willekeurige uitlegging vatbaar. 

In het jaar 18-18, toen de barricadenhelden lessen aan Europa 
gaven , durfden zij ook wel van Christenpligt te spreken, en op-
pervlakkig was daarbij het minst te verwerpen, wanneer zij een 
droit au travail wilden doen erkennen , want er is gewis nie-
mand, zoo de mogelijkheid slechts erkend vermogt te worden, 
dat steeds productiven arbeid aan te wijzen ware, die dat regt 
niet gaarne zoude gunnen ann zijnen medemensch. Voor menig 

onzer Iandgenootcn mogt het \telligt nog hooger worden gewaar* 
deerd , dan verkregene meerdere politieke regtcn. Maar ik vrees dat 
wanneer op onvoorzigtige wijzo, met kwistige hand geschonken 
wordt, wat naar sommiger inzigt Christelijke verpligting genoemd 
wordt, dat alsdan aan den slaaf een brevet de pareast zal uit-
gereikt worden, in tegenstelling van Ie droit au travail, wat men, 
niet bij magte is aan den vrijen man toe te declen. 

Ik kan nog niet beseffen, dat vrijheidsgevoel, zoo als wij dat 
verheven denkbeeld opvatten, reeds voor hen onmisbaar is als 
levenslucht. Ik vermeen integendeel to weten, dat althans bij 
negers, het begrip van vrij of slaaf, slechts een onderscheid 
daarstelt van verpligting of vrijstelling van arbeid on dat zij 
althans het prerogatief van den vryen man willen erkennen in 
ongehoudenheid tot den veldarbeid. 

Vermogen wij nu dien veldarbeid in de overzeesche koloniën 
te ontberen ? Mogen wij in geestdrift gehoor geven aan zulko be-
schouwingen, dat met een gerust geweten den disch naderend , geen 
spijs met specerijen van Banda behoeft gekruid te zijn. Ik wil 
dit gaarne toegeven, maar kunnen onze finantien zoo ligtelijk 
f 800,000 's jaars missen ? Gisteren is niet zonder zwarigheid, 
eene juiBt overeenkomende som toegestaan, om eigene landgenooten , 
in binnenlandsche koloniën voedsel te verschaffen. Te regt wordt 
Nederlands zucht tot weldadigheid geroemd, doch wij moeten 
de bronnen niet laten verstoppen, om die te kunnen blyven 
iotoefenen. 

Ik durf hierover niet langer uitweiden. Ik heb mij zelf afge-
vraagd of het bijgevoegd art. 115 mij misschien zou moeten doen 
besluiten om het tejen u i t te spreken over dit wets-ontwerp; doch. 
het besef, dat ongerief kan ontstaan , wanneer de regeling van 
regei'ingsbesluur in Nederlands belangrijkste bezittingen in het 
onzekere verbeidde, doet mij daarvan afzien. Maar ik durf van 
de loyauieit van den Minister eenige toezegging verwachten tot 
geruststelling van het publiek. Ik zeg uvan het publiek", want 
dit kan die zaak verkeerd hebben opgevat. Voor mij zelven ben 
ik evertuigd, dat van het hoofd van het Departement van Kolo-
nien evenzeer altijd zal gezegd kunnen worden, als van den voor 
het Vaderland te vroeg overleden staatsman, die in Indio belast 
was om daar eene nieuwe wetgeving in te voeren: » ook hij wienS 
hart voorzeker was vervuld van menschenliefde, had echter to 
veel eerbied voor het regt ora er niet voor uit te komen : neen do 
Regering heeft geen regt tot vrij-vcrklaring zonder schaver-
goeding";— en dat door geen overhaasten maatregel het nationaal 
eigendom en dat van particulieren in gevaar worde gebragt. 

De heer v a n D a m v a n l s s e l t : Met bijzonder veel genoe-
gen heb ik de rede aangehoord van den eersten spreker. Ook ik 
beschouw dit regeringsreglcment als opgesteld met wijsheid en met 
gematigdheid, en als deu veg openlatende tot trapsgewijze ver-
betering in het beheer van onze belangrijke Oost-Indische kolo-
nien. Ik gevoel met hem dat onze toestand tegenover dat gewigtig 
staatsstnk moeyelijkis, want wij hebben alleen aan te nemen of 
te verwerpen. En ik zou dus het woord niet gevraagd hebben, in* 
dien niet ééne uitdrukking in zijne redevoering mij had getroffen en 
indien niet de laatste spreker een onderwerp had aangeroerd — hy 
vergeve mij de uitdrukking, — waarbij mij het harte kond is geworden. 
Wat ik wensch te zeggen tot den eersten spreker, betreft zijne be-
schouwing over art. J10 van dit reglement. By den aanvang vaü 
myne parlementaire loopbaan, tijdens onze verecniging met België, 
heb ik in de b?es gestaan voor de vrijheid van de drukpers. Ik had by 
onze zuidelijke landgenooten het vertrouwen verloren d«t ik daarvroe-
gor genoot, omdat ik gemeend had, naar mijne overtuiging te moeton 
stemmen voor de begrooting. Ik w»s daardoor in hunne oogen ge» 
worden een reactionair. Het was toen, Mijne lleeren, byna hetzelfde 
als tegenwoordig. Wanneer men niet met hen voorwaarts en altijd 
voorwaarts wilde gaan, zonder to zien waarheen, was men reao-
tionair. Hij mijn stry'd echter voor do vrijhei 1 van drukpers, 
werd mij door de ultra "liberale partij van dien tijd de-getuigenis 
gegeven: » C'est a la courageuse persëvcrance de mr. van Dam van 
Isselt que nous devous notre dernière liberté." Ik zal dus niet 
behoeven te zeggen, Mijne Heeren, dat ik met al mijne kracht 
steeds héb geijverd en zat blijven ijveren voor de vrijheid van 
drukpers. Ik heb het echter betreurd, dat het 110de artikel het 
reglement ontsiert. De vrijo en onbelemmerde invoer iu onze 
Oost-Indische bezittingen van stukken, in Nederland gedrukt, 
is eene rampzalige bepaling. Wij, Mijne Heeren, kunnen schiften, 
en wanneer de geschriften — ik zou bijna zeggen schandschrif-
ten — van zoovele vrienden van Java en van de Javanen over 
ons land worden verspreid, dan is het gezond verstand van de 
Nederlandsche natie daar, om daarvan aan te nemen wat nuttig 
en noodig i s , en het schadelyke te verwerpen. Maar wanneer die 
geschriften zullen verspreid worden in Indie, dan zullen ze onheil 
aanbrengen in plaats van regen. Die beschaving, die wy willen, 
en die kennis van zaken, dio wy verlangen, is voor den Javaan 
nadeelig, 
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De geachte spreker, die het eerst liet woord beeft gevoerd, 
heeft gewenscht, » dut dit artikel met groote gematigdheid zou 
worden toegepast." Ik wensch het tegendeel, Mijne lleeren. Ik 
wensch, dut bij die algemeene verordening, welke dien onbeleni-
merden invoer tn Indie zal regelen, gestrenge maatregelen zullen 
worden genomen , opdat de pest zieh niet daar vespreide, 
die meer nog dan een hongersnood als die op Grobogan, de 
Javaansche bevolking tot onheil en ellende brengen zoude. Ik 
zie niet duidelijk in , wat het artikel beduidt. Kr staat: » In 
Nederland gedrukte stukken worden onbelemmerd toegelaten, be-
houdens ieders verantwoordelijkheid" enz. Maar ik heb mij ge-
vraagd: hoe zal eene verordening voor Nederlandsch Indie de ver-
antwoordelijkheid regelen voor een schiijver en een drukker hier 
te lande? Zal de verantwoordelijkheid, bij de algemeene veror-
dening te regelen, voor het geschrevene en voor het kwaad dat 
geschied is en alzoo door het repressive stelsel, kunnen in-
houden, dat , als het kwaad eenmaal zal zijn aangevangen, 
een Oost-Indisch regter vonnis zal spreken over den schrijver 
en den drukker hier te lande? Ondenkbaar, Mijne lleeren ! 
Ik wensch dus aan de Kegering te vragen— en van des Ministers 
antwoord zal mijne stem over dit regeringsreglement afhangen , — 
ik verlang de verzekering van de Regering te ontvangen, dat in 
die algemeene verordeningen met gestiengheid gewaakt zal worden 
tegen de verspreiding., en dat die verantwoordelijkheid waarvan 
gesproken wordt, in Oost-lndie zelf zal drukken op hen, die de 
nadeelige en gevaarlijke schrilten daar zullen hebben verspreid. 
Alleen door die verzekering zal ik mij eenigzins vinden ge-
rustgesteld. En nu moge men ook van mij zeggen dat ik ben 
een tegenstander van de vrijheid, dat ik de constitutionele bc-
grippen niet versta, dat ik mij spoede op den weg van achteruitgang, 
dat ik gaarne de vrijheid van drukpers vernietigd zou zien, op.iat 
de tegenwoordige Begering , vrij en onbelemmerd, met hare vricn-
den zich moge verheugen in bet verdeelen van eene welgevulde 
schatkist, —he t is mij volkomen onverschillig. Maar ik zeg, met 
het oog op die belangrijke koloniën, die ik even liefheb en met 
het oog op de Javanen, die ik evenzeer in mijn hart draag als dia 
groote vrienden en verdedigers van Java en de Javanen; ik zeg 
met het oog op hunne belangen, maar ook op de belangen van 
ons Vaderland, dat die algemeene verordening welke de verant-
woordelijkheid zal moeten regelen, niet met gematigdheid, maar 
met gestrengheid zal moeten worden toegepast, opdat het kwaad 
geen wortel sehicte. 

Dit, Mijne lleeren , met betrekking tot het eerste gedeelte mijner 
beantwoording. 

Kn nu het tweede. De geachte ambtgenoot uit Amsterdam 
heeft gezegd, » dat hij lang heeft geaarzeld of hij syne bedenkin-
gen in het midden zou brengen." Ik had zoo gaarne gewenscht, 
dat die aarzeling hem gebragt had tot het besluit, om die zaak 
hier niet aan te roeren. Ik geloot' dat men verkeeren kan in bij-
zondere omstandigheden waarbij een zoo abrupt genomen he-luit, — 
want ook dat kan ik niet ontkennen, het besluit is eenigzins met 
overhaasting genomen — minder aangenaam en welgevallig is. 
Maar dan vraag ik toch, zouden er niet velen in uw midden, en 
zouden er niet velen zijn in het Vaderland, die zich innig hebben 
verheugd toen dat groote beginsel is geschreven in het II5de artikel 
van dit reglement: » de slaven zijn vrij." Men moge gesproken hebben 
met overdiijving van het rampzalig lot der slaven : het moge 
waar zijn, zoo als de spreker zeide, dat die schilderingen van 
hunne ellende waren poëtische voorstellingen, maar dan dank ik God 
dat ik een poëet ben, want al de woorden van afkeuring, uit-
gesproken over de mensehonteerende slavernij, hoe dan ook ge-
kleurd, hoe dan ook ter neder gesteld, hebben weerklank gevon-
den in mijn hart. 

Het is reeds vele jaren geleden , Mijne lleeren , ja , toen was ik 
poëet, en toen heb ik een gedicht vervaardigd, waarin ik al dio 
gruwelen heb geschilderd, die eene schande zijn voor de mensch-
heid en die, voor een gedeelte van Europa uitgewischt, nog eene 
vlek lieten op het edele Nederlandsche volk. 

Ik zeg dus hartelijk dank aan al degenen, die in de Tweede 
Kamer hebben medegewerkt om dat groote beginsel neder te schrij-
ven : » de slavernij is afgeschaft." Wat de gevolgen zullen zijn, 
ik kan die niet beoordeelen. Wanneer ook onze slaven in West-
Indie zullen zijn geëmancipeerd, ben ik overtuigd, dat er offers 
zullen gevraagd worden van het vaderland. Ik ben overtuigd, 
dat wij geld zullen moeten geven om hen schadeloos te stellen 
die hun eigendom verliezen. Die hun eigendom verliezen 1 In dat 
woord allée'n ligt de geheele gruwel opgesloten. Het is het regt 
dat de eene mensch zich over den andere aanmatigt: een eigen-
dom , dat het regt geeft om een redelijk schepsel Gods als bet 
redclooze vee ten toon te stellen en aan den meestbiedende 
over te leveren! Neen het was niet ontijdig; het was tijd, 
meer dan tijd, dat eindelijk dat groote beginsel geschreven wierd 
in eene Nederlandsche wet. De dag zal, hoop ik, eenmaal aan-
breken , zal spoedig aanbreken, dat ook wij, wanneer wij over de 

vrijheid spreken, wanneer wij van onze regten gewagen, wanneer 
wij ons verhoovaardigen op den naam van Nederlanders, dat ook 
wij aan den vreemden zullen kunnen zeggen: » die smet, die ons 
zoo lang heeft aangekleefd, hebben wij uitgewischt; ook onze sla-
ven zijn vrij. Ook de Nederlander heelt het niet lan£er gedoogd, 
dat zij, die zijne gelijken waren en slechts in kleur van hem ver-
schillen, gerangschikt werden onder de goederen waarover men 
willekeurig beschikt; soms zelfs, zonder om te zien nuar de on-
gelukkigen die ten verkoop worden aangeboden." 

Het moge waar zijn, dat de schildering van de martelingen, den 
slaven aangedaan, wel eens overdreven is; dat mistress JStowe een 
te donker gekleurd tafereel heelt opgehangen; het moge waar we-
zen, dat niet alle planters gelijk zijn aan den gruwelijken planter 
uit Zuid-Oarolina; maar tevens, helaas! is het waar, dat nog 
velen niet weten of niet willen weten, dat slaven menschen zijn. 

Heb ik dus, Mijne lleeren, aan de eene zijde mij te beklagen 
gehad dat het l ldde artikel in dit reglement opgenomen is, ik heb 
van de andere zijde mij harlelijk en innig veiheugd over dat 
115de artikel. Dat kan bij mij viel kleine leemten en gebleken 
doen voorbijzien; want ook ik beschouw dit regerings-reglement 
niet als volmaakt. Wanneef ik dus van den Minister van Koloniën 
de verzekering ontvang, dat door die verordening, omtrent art. 110 
te maken, met i m s t zal gewaakt worden ttgen de misbruiken der 
uiukpeis, dooj de verspreiding in de Oost-lndie te plegen, dan 
zal ik onder den indruk mijner eigene woorden en bij de blijd-
Bchap, dio in mijn harte woont, dat de slaven in onze Oost-
Indien vrij zullen zijn en dus ook weldra in West-Indie vrij zullen 
worden, mijne stem niet weigeren aan uit reglement. 

De heer v a n B e e t ' k V o ü e n l i o v e n : Ook ik, Mijne lleeren — 
getrouw aan een eenmaal aangenomen beginsel, dat ik ben nage-
komen sedert ik de eer had in uw midden te zijn—zou heden 
het wooid niet hebben opgenomen. Gewoon toch om, wanneer 
ik aan een wets-ontweip mijne goedkeurende stem wensch to 
hechten, dan niet de leemten en gebreken aan te toonen dio 
er in kunnen zijn, maar veeleer daarover te zwijgen, zou ik ook 
heden niet het woord hebben verlangd, want mijn voornemen was 
om dit wets-ontwerp aan te nemen , om mijne goedkeuring daar-
aan te heoh.en. 

Ik beaam ten volle de gronden , die door den eersten spreker 
zijn aangevoerd; daarop zou ook mijne stem berust hebben ; 
maar de spreker, die mij voorafging (de heer van Dam van 
loseit), gevoelde zich genoopt het woord te voeren, omuat 
men hier twee punten had aangeraakt. Dezelfie leden noopt ook 
mij thans het woord on te nemen. Het is gevaarlijk, en het ia 
gewaagd van mij— ik erken het— na dien spreker, na hem, die 
een sieraad onzer Hollandselie redenaars mag worden genoemd, het 
woord op te vatten, vooral over een zoo teeder ondei wei p a i s 
hetwelk hij op het laatst zijner rede heeft behandeld. Maar is 
er een bewijs noodig dat door den voorlaatsten spieker (den heer 
lnsinger) te regt is gezegd dat art. 115 ontijdig in dit reglement 
is opgenomen, de laatste spreker heeft zelf dat bewijs geleverd, 
door te ziggen: wat er de gevolgen, van zijn zullen, ik kan het niet 
beoordeel, u. 

Wij zijn hier niet bijeen, Mijne lleeren, om enkel artikelen vast te 
stellen, maar ook om na te gaan welke de jrevolgen zullen zijn van die 
nieuwe bepalingen. Indien de redenaar niet zelf die woordeu had 
uilgesproken, ik had mij niet in de discussie gemengd ; maar ik 
geloof dat, waar het geldt zulke groote belangen, men de gevol-
gen wel uitdiukkelijk moet voorzien en trachten moet in die ge-
volgen zoo diep mogelijk in te dringen. En dan noem ik het 
art. 115 met den voorlaatsten spreker een ontijdigen maatregel, 
een ontijdig amendement, door de Tweede Kamer in ditreghment 
gebragt. Ik geloof wel dat het minder bezwaar kan hebben voor 
de Oost-Indische bezittingen; maar ik ben het volmaakt eens met 
den Minister van Kolomen, die, toen hij het amendement in de an-
dere Kamer bestreed, zeide: » wanneer men die vrijverklaiingslechts 
voor de Oost-Indien verlangt en protesteert tegen de gevolgtrekking, 
daaruit voor de West-Indien te maken , dan begaat men eene onliil-
lijkheid.' Ik ben het met hem volmaakt eens , dat van het oogenblik 
a t , dat gij die vrijverklaring voorde Oost uitspreekt, gij ook door 
den loop der omstandigheden gedwongen zult worden ze ook voor 
West-Indie in het regeringsreglement op te nemen. En mag men 
dan ontijdig de belangen van zoo velen aantasten, hen ontijdig 
van hun eigendom ontzetten? De laatste spreker heeft gezegd: 
» op het eigendom, daar komt het juist op aan: mag men slaven in 
eigendom bezitten?" Maar dan wijs ik hem met den spreker, 
die hem voorafging, op hetgeen onze voorouders gedaan hebben. 
De toenmalige bestaande magt heeft immers aan hen, die de 
kolonie Suriname — want die geldt het vooral — aanlegden, 
de verpligting opgelegd om er negers uit Afrika over te brengen. 
Aan die verpligting moest worden voldaan." 

Ik eerbiedig het beginsel van den vorigen spreker, en ik geloof 
niet dat er één onder ons is, dio niet met liefde de vrijheid aas 
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die menschen wil geven ; maar men kan dit tocli niet ten halve 
doen, men moet dit dan toch doen voor en met het oog op hun 
eigen welzijn ; want het is eene dwaze philanthropio iemand iets te 
geven, waar hij geen nut van heeft. Laat men dan doen even als 
in de Oost, waar de slaven reeds voorbereid zijn geworden om vrij 
te worden verklaard; past datzelfde beginsel op de West toe, 
en geen onzer zal daartegen een bezwaar in het midden bren-
gen. Maar ontijdig acht ik het om, wanneer gij ook iederen ei-
genaar met de ruimste hand wildet schadeloos stellen, plotseling 
tot zoodanigen maatregel te besluiten. Ik geloof en ben over-
tuigd dat gij alsdan onze West-Indische koloniën gerustelijk zoudt 
kunnen afschrijven. Hiervan zijn zoo vele voorbeelden bij te 
brengen, dat het noodeloos is ze op te sommen. Is men van 
meening dat wij de West-Indische koloniën kunnen missen , dat 
haar bezit tot het belang van onzen Staat niets afdoet, welnu, 
men heffe ze op; men late ze voor wat zij zijn en bekommere er 
zich niet langer over. De zaak zal dan uit zijn, want dan zal 
Nederland geene slavernij meer huldigen, maar tevens ook geene 
bezittingen in de West-Indien meer tellen. 

Gaat men aldaar emanciperen op eene onvoorzigtige wijze, men 
zal die 40,000 menschen niet bevoordeelen en aan zijne eigene be-
langen zonder eenig nut slechts groote schade,toebrengen. 

Na hetgeen hier is voorgevallen is er, dunkt mij , geen bewijs 
meer noodigdat dit punt eene quaestie geldt die met alle naauw-
keurigheid had behooren onderzocht te worden, die niet zoo raau\ve-
lijks, door het inlasschen van één artikel in het regeringsregle-
ment van Nederlandsch Indie, had moeten tot stand worden ge-
bragt. Men had daarbij moeten bedenken dat het voor deze Kamer, 
die slechts de wetten goed-of afkeuren kan , zeer bezwaarlijk kon 
worden een gunstig oordeel over eene wet uit te spreken, waarin 
een artikel voorkomt, dat zulke veruitziende gevolgen kan heb-
ben. Zoo even heb ik gezegd het wenschelijk te achten dat dit 
reglement tot stand kome; ik heb toen ook de reden opgegeven 
waarom ik sommige bezwaren, welke ook ik tegen deze wet heb, 
niet zoude in het midden brengen. Even als de vorige spreker 
eene verklaring van den Minister heeft verzocht, meen ik echter 
ook den wensch te moeten uiten dat de Minister ons de verkla-
ring zal willen geven dat althans voor het aan te bieden regerings-
ïeglement wegens de West-Indische bezittingen deze quaestie vooraf 
met zorg en naauwkeurigheid zal behandeld worden. Ik hoop 
dat daarbij en de noodige tijdruimte in acht genomen en de mid-
delen zullen aangegeven worden, waarop tot zoodanige vrijver-
klaring zal kunnen worden overgegaan, en dat dit zal geschieden 
zoowel met oog op het behoud dier koloniën als op het nut der 
te emanciperen menschen en het regtmatig belang van zoo vele 
ingezetenen en vreemden , die bij die bezittingen geïnteresseerd zijn. 

De heer v a n d e r O u d e r m e u l e n : De artikelen 59 en 60 
van de Grondwet bevatten belangrijke bepalingen en schrijven 
voor het vaststellen van wetten die van grooten invloed op de wei-
vaart der koloniën en van het moederland kunnen zijn. In deze 
zitting is het muntstelsel geregeld en het laat zich aanzien, dat 
deze regeling goede vruchten zal opleveren. Thans is het reglement 
op het beleid der regering van Nederlandsch Indie aan de orde 
van den dag, en het is te verwachten, dat in onze volgende zit-
ting de wet regelende de wijze van beheer eu verantwoording der 
koloniale geldmiddelen zal aangeboden worden; alsdan zoude aan 
de hoofdbepalingen van de Grondwet ten dezen opzigte voldaan 
zijn. 

Wanneer men echter bepalingen van zulk belang en die voor 
zoo veelzijdige beschouwingen vatbaar zijn, wenscht daaigesteld 
te zien, is wederzijsche inschikkelijkheid en toenadering tot elkanders 
denkbeelden volstrekt noodzakelijk; bij streng vasthouden aan 
elks meening, zoude elke wettelijke regeling onmogelijk worden. 

l ie t ontwerp van wet dan uit dat oogpunt beschouwende komt 
mij niet onaannemelijk voor, ofschoon het eenige artikelen bevat 
die ik wel anders uitgedrukt, ja zelfs in een anderen geest gesteld 
zoude wenschen. 

De politieke uitzetting is steeds beschouwd geworden als een 
noodzakelijk regt in handen van den Gouverneur-Generaal om de 
rust in Indie te bewaren: het is eenvoudiger, het is onkostbaarder 
ten mensch bij tijds te verwijderen , dan te wachten tot dat hij 
misdaden gepleegd heeft die onder het bereik van het strafregt 
komen, en welligt oproeren veroorzaakt heeft tot welker beteuge-
ling kracht van wapenen noodig is en vele slagtoffers gemaakt 
worden. 

De uitoefening van dit regt wordt echter zeer belemmer 1, 
wanneer de Gouverneur-Generaal de redenen moet opgeven en 
die redenen, aan de Staten-Gcneraal medegedeeld, een onderwerp 
van beraadslaging kunnen worden, op een tijdstip dat de indruk der 
noodzakelijkheid minder levendig zal zijn. De Gouverneur-Generaal 
zal meest eene ongunstige beoordeeling ondervinden. Ik had 
daarom de amendementen in de Tweede Kamer bijgevoegd He-
ver afgestemd gezien. De Gouverneur-Generaal blijft immers 
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zonder deze alinea verantwoordelijk aan den Koning en het Gou-
vernement is ook niet gediend met misbruik van magt. 

De onbelemmerde toelating van in Nederland gedrukte stukken 
acht ik zeer gevaarlijk. De drukpers in Nederland is geene vrije, 
maar eene losbandige drukpers, en vele van hare voortbrengselen 
kunnen schadelijk voor Indie zijn. De tweede alinea van art. 110 
acht ik dus verdefelijk en indien ik het niet dringend noodig vond 
dat het reglement nu tot stand kwaaie, zoude deze alinea voor rag 
reden genoeg zijn om het ontwerp af te stemmen. Laat ons hopen dat 
de drukpers in Nederland vau nu aan zoo gematigd worde , dat 
van de verspreiding harer vruchten in Indie geen nadeel zal 
ontstaan. 

Heb ik gemeend bijvoegingen, door de Tweede Kamer aan twee 
artikelen van het reglement aangebragt, te moeten wraken; thans 
rust op mij de gemoedelijke pligt om een allerbelangrijkst artikel, 
door de Tweede Kamer in het ontwerp gebragt, van harte toe 
te juichen. Ik bedoel art. 115. De slavernij is een vloek voor 
het land waar die bestaat, en wil men die te niet doen, dan 
moet zulks geschieden op de wijze als in dit artikel wordt be-
paald: een termijn stellen die niet mag verlengd worden en aan 
de Regering de zorg overlaten om den overgang van slavernij tot 
vrijheid zoo geleidelijk, zoo onschadelijk mogelijk te doen zijn. 
Men ontveinze zich echter niet dat zulks niet geheel zonder schokken 
of zonder verliezen zal kunnen plaats hebben. Voorgelicht echter 
door de ondervinding van de Engelsche, Fransche en Deensche 
koloniën, zal ons Gouvernement zich voor de vele feilen door het 
eerstgenoemde in de vrijmaking der slaven begaan weten te 
wachten en toch niet minder billijk in de toekenning eener schade-
vergoeding aan de eigenaars wezen. Het woord kunnen, in dit 
artikel, heeft bij eenige eigenaars van slaven vrees doen ont-
staan die ik voor mij acht ongegrond te wezen. 

Na dit alles rest mij niets dan te verklaren dat ik mijne stem 
aan dit ontwerp van wet zal geven. 

De heer v a n S w l n d e r e n : Ik wensch met een enkel woord 
mijne afkeurende stem te motiveren. Zoolang niet bekend is de 
strekking en de inhoud van de wet omtrent de koloniale geld-
middelen , waarop wordt gedoeld bij de laatste zinsnede van art. 60 
der Grondwet, is het mij voorgekomen dat het vragen van on3 
definitief oordeel over dit wets-ontwerp als minder tijdig moet 
worden aangemerkt. Omtrent deze voordragt zelve bestaat bij 
mij een hoofdbezwaar daarin, dat, waar men in dit regerings-
reglement zoo gaarne vaste regels had gesteld gezien, men telkens 
verwezen wordt naar toekomstige algemeene verordeningen, aan 
welker zamenstelling, zoo als ik verwacht, groote, zoo niet onover-
komelijke bezwaren zullen verbonden zijn. En, Mijne Heeren, 
ten bewijze dat dit laatste geen ijdel schrikbeeld van mij is , wijs 
ik u nu reeds op de tot dusver in deze Kamer gevoerde discussie. 

De heer M i n i s t e r v a n K o l o n i ë n : Aangenaam is het mij , 
Mijue Heeren, hier te kunnen herhalen hetgeen ik reeds in mijn 
antwoord op het verslag der Commissie van Rapporteurs heb ge-
zegd , namelijk dat de Regering met levendig genoegen heeftken-
nis genomen van den algemeen gunstigen indruk dien het wets-
ontwerp, thans in behandeling, op de Eerste Kamer der Staten-
Generaal gemaakt heeft. In dubbele mate is deze aanvankelijke 
goedkeuring mij persoonlijk aangenaam geweest, vermits het 
ontwerp geene geringe mate van zorg en inspanning heeft gevorderd 
en gedurende geruimen tijd mijne aandacht onverdeeld heeft bezig 
gehouden. Ik verkeer dan ook in de hoop , dat, wanneer het uwer 
wijsheid zal behagen uwe goedkeurende stem aan dit reglement 
te schenken, de overtuiging in den boezem dezer Kamer zal geves-
tigd zijn van te hebben medegewerkt tot eene nuttige, ja onont-
beerlijk geworden regeling, waarop in onze Oost-Indische bezit-
tingen reeds geruimen tijd is gewacht. 

Wat de onderwerpen betreft, die in den loop dezer beraadslaging 
zijn ter sprake gebragt, moet ik in de eerste plaats beantwoorden 
hetgeen omtrent de slavernij is gezegd. De slavernij toch is eene 
zeer moeijelijke en zeer teedcre quaestie, Mijne Heeren, en de 
discussien in de andere Kamer hebben bewezen hoe uiterst be-
iwaarUjk het valt met opzigt tot dit punt een ieder te bevredigen. 

De reden waarom van regeringswege in het ingediende wets-
ontwerp van ditgewigtig vraagstuk geene melding was gemaakt, 
is toen reeds breedvoerig en, zoo ik vertrouw, duidelijk door mij 
ontvouwd. Evenwel, bij de Tweede Kamer bestond vrij alge-
meen de wensch om in dit wets-ontwerp het beginsel op te 
nemen dat in Nederlandsch Oost-Indie de slavernij zou worden 
afgeschaft, en hoezeer ik opmerkzaam hnb gemaakt, dat het met 
het uitspreken van dat beginsel onvereonigbaar was dat voor 
onze West-Indische bezittingen een ander beginsel kon worden 
bestendigd, heeft de Tweede Kamer echter gemeend te moeten 
persisteren bij haar wensch, en art. 115 is daarvan het gevolg 
geweest. 

Doordrongen van het gewigt der zaak, niet alleen voor onze 
I. 
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Oost- maar vooral ook voor onze West-Indische bezittingen, wil 
ik gaarne de verzekering geven, dat van stonden aan met de 
meeste ernst en aandacht is overwogen, wat er van de zijdo der 
Regering moest worden voorbereid voor de behandeling van dat 
hoogst gewigtige punt ten aanzien van de West-Indische koloniën 
van het Kijk. 

Ik wil een oogenblik stilstaan bij een (als ik het zoo noemen 
mag) secondair punt, om ook daaromtrent gerustheid te geven. 
Hij mij bestaat namelijk de overtuiging, dat bij eene emancipatie 
zoowel in de Oost- als in de West-Indische bezittingen , de bil-
lijke aanspraken der bezitters van de slaven niet over het hoofd 
mogen worden gezien. In Oost-Indie is de geldquaestie van on-
eindig minder gewigt dan in West-Indie. Ofschoon ik niet wensch 
vooruit te loopen , wil ik niet ontvoinzen, dat de regeling van 
dat punt , wat Oost-Indie betreft, aan geene overwegende 
bezwaren onderhevig zal bevonden worden. Ik zou evenwel het-
zelfde niet durven zeggen, wat die regeling in de AVest-lndischc 
bezittingen betreft, ik houd heter voor, dat , zoo ooit voorzorg, 
beleid en omzigtigheid noodig i s , dit bij de behandeling van die 
zaak vereischt zal worden, en ofschoon — i k herhaal het — mijne 
bedoeling geenszins is die gewigtige aangelegenheid vooruit te loo-
pen, wensch ik evenwel dat in deze Kamer zich de indruk moge 
vestigen, dat mijnerzijds niets zal worden nagelaten, om deze zaak 
op de meest billijke wijze te regelen. 

De eerste geachte spreker (de heer van Rijckevorsel) heeft den wensch 
uitgedrukt, dat bij de eventuele invoering van dit reglement in 
Nederlandsch Indie , geene overdrevene voorzigtigheid moge worden 
betracht. Ik wil hem gaarne de verzekering geven, dat de denk-
beelden , die hebben voorgezeten bij het ontwerpen en behandelen 
der zaak in het algemeen , ook bij het in werking brengen van 
dit reglement niet uit het oog zullen worden verloren. Men 
moet, en vooral op het standpunt der Regering, zich trachten 
te wachten voor alle overdrijving. Ook in de beraadslaging van 
heden zijn over moeijelijke onderwerpen zeer uiteenloopende denk-
beelden geopperd. Wanneer nu van den eenen kant wordt ge-
wenscht, wat aan den anderen kant wordt gevreesd , dan is dit 
wel een bewijs, dat de Regering op die punten voorzigtig moet zijn en 
voor zooveel ik geroepen mogt worden om mede te werken tot liet in 
werking brengen van dit reglement, zal ik dit niet over het hoofd 
zien. — Ook is het vertrouwen op het Indisch Bestuur ten 
deze onvermijdelijk. Ik hoop, dat de Gouverneur-Generaal, 
thans met het bestuur van Nederlandsch Indie belast, ook in 
dit opzigt volkomen aan 'sKonings vertrouwen zal beantwoorden 
en dat, bij de invoering van het nieuwe regeringsreglement, zij-
nerzijds zal worden gedaan wat goed en noodig is ter vermijding 
van overdrijving aan eiken kant. 

Naar aanleiding van hetgeen de geachte spreker uit Zuidholland 
in den loop zijner rede heeft aangevoerd, zal hier eene kleine 
opheldering niet overbodig zijn. E r schijnt eenige dwaling te 
bestaan omtrent mijn gezegde in de andere Kamer, dat de tegen-
woordige landvoogd, vóór zijn vertrek uit Nederland, zich ver-
eenigd heeft met de beginselen, in dit reglement nedergelog'!. 
Indien ik den geachten spreker wel begrepen heb, dan betreurt 
hij het, dat bij de behandeling van dit ontwerp van de beschou-
wingen van dien landvoogd geene mededeeling is gedaan. Ik 
acht het noodig hier te verduidelijken dat zijnerzijds daarom-
trent geene beschouwingen zijn geleverd , maar dat hem vóór zijne 
benoeming zijn medegedeeld de hoofdbeginselen naar welke het 
regeringsreglement zou worden zamcngesteld en dat hij na ken-
nisneming daarvan zich daarmede heeft vereenigd; eene schiiftelijke 
behandeling van die zaak heeft destijds geen plaats gehad, 
en het is na die toetreding ook minder noodig geacht om over 
dit onderwerp in officiële correspondentie met den tegenwoordigen 
landvoogd te treden; zijne consideratien en advies omtrent het 
staatsstuk, zoo als dit thans in behandeling is, kunnen dus niet 
worden overgelegd; maar ik heb gezegd, dat hij reeds vóór zijn 
vertrek naar Indie zich met de beginselen heeft vereenigd die tot 
grondslagen van het nieuw regeringsreglement strekken en dat 
hij dus de taak, die op hem rust, heeft aanvaard, volgens de be-
ginselen, die hij wist in dat reglement te zullen terugvinden. 

Toen in de andere Kamer sprake was van het ontwerp-reglement 
door den Raad van Indie opgemaakt, heb ik vermeld dat de 
toenmalige Gouverneur - Generaal zich daarmede geenszins had 
kunnen vereenigen en dat zulks bij het opperbestuur mede het 
geval was geweest. Een van de ontwerpers van het bedoeld stuk 
heelt, zoo als ook reeds door den spreker uit ZuidholUnd is opgemerkt, 
na zijne aftreding en terugkomst hier te lande, zijne denkbeelden 
omtrent het Regerings-ontwerp aan het publiek medegedeeld en 
wanneer men daaromtrent ook het oordeel wenseht te vernemen 
van den laatst afgetreden Gouverneur-Generaal, dan zal eene 
verwijzing naar de discussien in de Tweede Kamer over dit wets-
ontwerp gevoerd, voldoende zijn. Daar is de voormalige en 
geachte landvoogd als volksvertegenwoordiger in de gelegenheid 
geweest — en beeft hij van die gelegenheid ook ruimschoots gebruik 
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I gemaakt — om zijne individuele meening omtrent dit belangrijk 
• onderwerp te doen kennen. Het is mij hoogst aangenaam ge-

weest ook zijne toetreding te vernemen , en hem met overtuiging 
te hooren spreken voor het wets-ontwerp dat ik thans geroepen 
Ven in deze Kamer te verdedigen. Ik geloof dat de mededeeling 
zijner beschouwingen in de Tweede Kamer vun hoog gewigt is 
geacht en dat zijne stem uit den aard der zaak aldaar veel in-
vloed heeft uitgeoefend. 

Nog eenige belangrijke punten zijn ook hier behandeld. Onder 
andere heelt de spreker uit Zuidholland op het onderwijs ge-
wezen en hij heeft den wensch te kennen gegeven, dat in de 
middelen daartoe in Indie ruimschoots mogt worden voorzien. 
Ik ben te dezer gelegenheid zoo vrij om te wijzen op het jaar -
lijksche verslag omtrent het koloniaal beheer, dat van regeringswege 
wordtingezonden; daaruit blijkt duidelijk, dat het onderwijs een 
onderwerp is van de aanhoudende zorg der Regering, en dat 
daaraan gestadig ontwikkeling en uitbreiding wordt gegeven; 
met name ook aan het onderwijs aan de inlanders. De daarstel-
ling van eene normale school en van speciale scholen in de 
meeste residentien op Java en zelfs daarbuiten kan getuigen van 
de bezorgdheid en van de belangstelling der Regering. Ik voor 
mij heb de overtuiging, dat langs dien weg zal worden verkregen, wat 
ook de geachte spreker uit Zuidholland verlangt, namelijk toenemende 
ontwikkeling en beschaving van de inheemsche bevolking, opdat ook 
langs dien weg zooveel mogelijk worde bereikt hetgeen wij allen 
wenschen: toenemende en duurzame gehechtheid aan het moeder-
land, en bevestiging van het wederzijdsch vertrouwen, in ruimere 
mate dan volgens de redevoeringen van sommige leden van de 
Tweede Kamer thans bestaat. 

De verbetering der communicatie-middelen, de vermeerdering 
van waterwerken zijn ook het voorwerp van de zorg der Regering; 
dit blijkt ook uit dezelfde verslagen, waarop ik zoo even heb 
gewezen. Een paar jaren geleden is het Indisch bestuur met voor-
kennis en goedkeuring van het opperbestuur er toe overgaan om 
den waterstaat en de publieke werken in Nederlandsch Indie onder 
afzonderlijk beheer te stellen; dat beheer is thans aan de speciale 
leiding van een deskundig en wetenschappelijk gevormd persoon 
opgedragen, waardoor meer eenheid en meer zekerheid voor de 
goede uitvoering van die werken is gegeven. En wanneer in die 
uitvoering al eens vertraging heeft plaats gehad dan zal voor dat 
uitstel wel voldoende reden hebben bestaan ; het is toch steeds 
wenschelijk en noodzakelijk, dat de uitvoering van gewigtige 
werken geschiede onder de leiding van bekwame personen, en 
ik geloot, dat het beter is het werk eenigen tijd uit te stellen 
dan het op minder goede wijze te doen voortgaan. 

Ten aanzien van de buitenbezittingen geschiedt ook — ik durf 
zeggen — wat mogelijk is. Ik heb met genoegen bespeurd, dat 
de jongelieden, die hier te lande tot mijn-ingenieurs zijn opgeleid 
en die naar Indie zijn gezonden ook met het doel om in de ver-
schillende buitenbezitlingen nasporing en onderzoek te doen naar 
den dclfstoffelij ken rijkdom van die gewesten, in ruime mate vol-
doen aan de verwachting die van hen gekoesterd werd. Niet 
alleen de verslagen, waarop ik zoo even doelde, maar bijna iedere 
overlandmail brengt ons daaromtrent berigten, die ook hier in de 
dagbladen worden opgenomen. Daaruit blijkt dat die ambtena-
ren zich met ijver kwijten van de taak die hun is opgedragen. 
Reeds is in de Molukken, op Borneo, Celebes en Sumatra de 
gelegenheid geopend en daarvan zal, naar ik vertrouw, meer en 
meer gebruik gemaakt worden, opdat de particuliere industrie 
goede partij wete te trekken van de schatten die daar tot dus-
verre ongebruikt liggen. Een artikel waarop speciaal de aan-
dacht is gevestigd, en dat het ook allezins verdient, is de steenkool. 
Daaromtrent is op verschillende plaatsen een onderzoek ingesteld 
en ik durf de hoop koesteren, dat middelen zullen gevonden 
worden om aan die exploitatie eener gewenschte uitbreiding te 
geven, zoodanig als die in Indie voor do ontwikkeling van alle 
takken van nijverheid en ook voor het stoomwezen vereischt 
wordt. De aanvankelijke uitkomsten zijn in alle opzigten be-
vredigend. Ik zou het een geluk noemen, wanneer Indie in dit 
opzigt onafhankelijk werd van Europa, en ik heb alle hoop dat 
dit spoedig het geval zal zijn. 

Een punt, waaromtrent gebleken is dat groot verschil van 
meening bestaat, betreft do drukpersviijheid in Indie. Er is ge-
wezen op een amendement, dat door de Tweede Kamer is aan-
genomen, en waardoor in de oorspronkelijke redactie van het 
artikel, zoo als het van regeringswege was voorgesteld, wyziging 
is gebragt. Het feit is daar, Mijne Heeren, en zoo als de zaak 
thans staat, zal gewis door de Regering niets worden veronacht-
zaamd om de goede leiding te verzekeren en haar zooveel moge-
lijk te doen strekken tot algemeene bevrediging. 

De geachte spreker uit Gelderland (de heer van Dam van Isselt) 
heeft van mij inlichting verlangd omtrent de strekking der algemeene 
verordeningen, waarvan in art. 110 van het wets-ontwerp sprake 
is ; hij heeft tevens den wensch geuit, dat niet zoo zeer op de 
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schrijvers of uitgevers van in Nederland gedrukte stukken zou 
worden gezien als op de verspreiders in Indie. 

Ik moet mij op dit oogenblik bepalen tot de verwijzing naar dit 
artikel zoo als het in de Tweede Kamer is aangenomen en waarin 
duidelijk gezegd wordt, dat de toelating in Nederlandsch Indie van 
in Nederland gedrukte stukken onbelemmerd geschieden zal , be-
houdens ieders verantwoordelijkheid, volgens regels bij algemeene 
verordening te stellen. Ik geloof' dat de geachte spreker met ge-
rustheid zal kunnen afwachten de regels, die met beleid en voor-
zigtigheid zullen worden gesteld. Het ligt zeer zeker in de bedoe-
ling der Regering om vrijgevig te werk te gaan, maar tevens het 
beginsel, waarvan zij is uitgegaan, ook hier te behartigen. 

Ik ben het volkomen eens dat de drukpersvrijheid in Neder-
land volstrekt niet schaden kan. De meeste schrijvers en druk-
kers hier te lande zullen niet eens bevroeden dat hunne produc-
ten in Indie schadelijk kunnen zijn, maar tevens is de ondervinding 
daar, en mijne overtuiging gevestigd dat men in Indie voorzigtig 
moet zijn, en die voorzigtigheid zal, ik herhaal het, ook door de 
Kegering worden betracht, door de verantwoordelijkheid waarvan 
de 2de alinea van art. 110 spreekt, zoodanig te regelen, dat 
geen misbruik worde gemaakt van de bepaling dio met goede 
bedoelingen door de Tweede Kamer in dit artikel is opgenomen. 

Ik meen nog met een enkel woord, en ter vermijding dat men 
mij zou kunnen beschuldigen van ontwijking, te moeten terug-
komen op de qnaestie van de slavernij. 

Door een geacht spreker uit Noordholland is van mij verlangd 
eenige geruststelling omtrent het artikel 115, voor zoover betreft 
de geldelijke consequentien daarvan. Ik ben zoo vrij hem te ver-
wijzen naar hetgeen door mij in de Tweede Kamer is gezegd, en 
waaruit kan blijken dat het in de bedoeling van de Regering ligt 
om de belangen der slaven-eigenaren niet uit het oog te verliezen. 
Het doel van de Regering is dus niet ontzetting van eigendom, 
maar vergoeding te geven waar de billijkheid het eischt. 

Met leedwezen heb ik van den geachten spreker uit Friesland 
vernomen dat hij bezwaren heeft tegen dit reglement en wel om 
twee redenen: vooreerst omdat het wets-ontwerp tot regeling van 
de wijze van beheer der koloniale geldmiddelen hem nog onbe-
kend is , en in de tweede plaats omdat in dit wets-ontwerp niet 
in ieder voorkomend geval is aangewezen de regelende magt voor 
de algemeene verordeningen waarvan in het regeringsreglement 
sprake is. 

Met opzigt tot het eerste punt, moet ik ook hier verwijzen naar 
hetgeen bij herhaling, en zoo ik vertrouw met de meeste duide-
lijkheid daaromtrent is te kennen gegeven. l iet wets-ontwerp 
waarvan hier sprake is, en waarvan de vaststelling bij art 60 
der Grondwet is geboden , is uit den aard der zaak van hoogst 
moeijelijken aard. Tot twee maal toe is het gereed geweest, tot 

twee maal toe^ ben ik verpligt geworden het op nieuw in behan-
deling te nemen. Thans is dit voor do derde maal het geval, en 
ik koester de hoop dat het wets-ontwerp in de aanstaande zitting 
niet alleen ingediend, maar ook behandeld zal kunnen worden. 

Ten aanzien van de daarstelling der algemeene verordeningen, 
moot ik ook herinneren aan de tusschen de Regering en de Tweede 
Kamer gewisselde stukken en aan de daarop gevolgde discussien, 
zoomcde aan hetgeen sub § 3 door mij is geantwoord op het Ver-
slag van de Commissie van Rapporteurs van dezo Kamer uitgegaan. 
Men heeft juist bij de behandeling van dit wets-ontwerp in het 
midden willen laten, welke onderwerpen met medewerking van de 
wetgevende magt in Nederland , en welke zonder die medewerking 
zullen worden tot stand gebragt, en dit volgt ook uit den aard 
der zaak , omdat de Grondwet daaromtrent een bepaald voorschrift 
bevat. De behoefte tot regeling bij de wet moet blijken te bestaan. 
In andere gevallen is de gewone wetgever voor Indie de Koning 
ofwel de Gouverneur-Generaal, als vertegenwoordiger des Konings. 
Ik voorzie van de tegenwoordige bepaling geene moeijelijkheden; 
en geloof integendeel dat met beleid en overleg ook dit punt 
naar den eisch geregeld zal knnnen worden. 

En nu , Mijne Heeren, geloof' ik dat het overbodig zou zijn ver-
der uit te weiden over den geest en de strekking van dit regie-
ment. De uitvoerige discussien in de Tweede Kamer hebben al-
les in het licht gesteld wat daaromtrent kon gezegd worden ; ik 
geloof mij dus te kunnen bepalen tot het uitdrukken van mijne 
overtuiging, dat wanneer dit staatsstuk wordt aangenomen en 
in werking gebragt, een gewigtige stap zal gedaan zijn tot be-
vordering en bestendiging van een goed en geregeld bestuur in 
Indie, terwijl ik ook de hoop koester dat daardoor zal worden 
verwezenlijkt de wensch, heden door den geachten spreker uit 
Zuidholland geuit, dat namelijk dit regeringsreglement strekken 
m e e tot heil van die gezegende bezittingen, welke te regt door 
hem zijn genoemd de schoonste parel aan de kroon van Nederland. 

De beraadslaging wordt gesloten en het ivets-ontiverp tot vaststel-
liug van het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch 
Indie met 31 tegen 1 stem, die van heer van Swinderen, aangenomen. 

De V o o r z i t t e r zegt daarop: Aangezien deze zitting de laatste 
is stel ik der Vergadering voor om de notulen van het verhandelde 
in deze vergadering aan te hooren. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De notulen van het verhandelde in deze deze vergadering worde 
daarop voorgelezen en goedgekeurd en de vergadering geslote». 


