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eeuw waren het er meestal vier), was het belangrijkste adviesorgaan van
de gouverneur-generaal: vice-president en leden werden na de invoering
van de Wet op de Indische staatsinrichting telkens voor hoogstens vij f
jaar benoemd. De gouverneur-generaal was vrij, in alle zaken die hem
van belang leken, het advies van de Raad in te winnen, en dat vragen
om advies was hem voorgeschreven bij alle bestuursinstructies en -re-
glementen, bij belangrijke benoemingen en bij voorstellen, door hem
aan de Volksraad of door deze aan hem gedaan (dat sloot alle ontwerp-
ordonnanties in). Advies, want, aldus de desbetreffende formulering in
de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië: 'De gouverneur-
generaal alleen beslist.' Bij de toepassing van de exorbitante rechten lag
dat evenwel anders: dan moest de gouverneur-generaal steeds handelen
'in overeenstemming met de Raad van Nederlands-Indië.' Het bereiken
van die overeenstemming kostte nogal eens moeite, zij het dat de Raad
het in beginsel steeds eens was met het uitgangspunt van het beleid
terzake van de gouverneur-generaal: dat 'de openbare rust en orde' niet
in gevaar mochten worden gebracht. Die gelijkgestemdheid werd door
de samenstelling van de Raad gewaarborgd: meestal maakten twee ge-
wezen directeuren van departementen en twee gewezen hoofden van
gewestelijk bestuur (gouverneurs of residenten), één van Java en één van
de Buitengewesten, er deel van uit - de inheemsen die tot lid werden
benoemd (dat geschiedde voor het eerst in 1927), waren meestal afkom-
stig uit de hoogste kringen van het inheems bestuur.

Afgezien van zijn bemoeienissen met de toepassing der exorbitante
rechten was de Raad ook in andere opzichten méér dan een adviserend
lichaam: naarmate het gouvernement met ingewikkelder kwesties te
maken kreeg en het aantal departementen en diensten toenam, werden
vaker zaken door leden van de Raad in studie genomen of gingen onder
hun voorzitterschap coördinerende commissies aan de slag. Zij namen
daarmee de zwaar belaste gouverneur-generaal veel werk uit handen.

*

De gouverneur-generaal werd bij de verrichting van zijn dagelijkse
arbeid bijgestaan door de in Buitenzorg gevestigde Algemene Secretarie.
In 1940 werden enkele ambtenaren daaruit losgemaakt teneinde een
nieuw bureau te bemannen: het Kabinet van de gouverneur-generaal.
Hoofd van de Algemene Secretarie, d.w.z. Algemeen Secretaris van het
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