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Prof. Mr. J. A. Eigeman, /wdië en d« minister-
raad Een staa/srecAteïy'Ae sfwcfie. Boekhandel vh.
Gebr. Belinfante (N. V.), 's-Gravenhage, 1929.
/1.60.

Dit boekje van Prof. Eigeman, overdruk van een studie in het K o-
l o n i a a l t i j d s c h r i f t van November 11. is een vervolg op zijn
politiek-staatsrechtelijke studie Zwrftë en Aet AowtMAryA van 1928, ook
bekend uit het M e m o r a n d u m van den Raad van Bestuur der
Nationale Unie, aangeboden aan de leden der Staten Generaal naar
aanleiding van de destijds aanhangige wijzigingen der Indische staats-
inrichting, welke geschrift op zijn beurt eenige maanden tevoren was
voorafgegaan door een opstel in het H a a g s c h M a a n d b l a d
van April 1928 over De staa/srecfcte/yfce />oiiJie «an den gout>er««ttr-
generaa/.

Er zijn twee voorname redenen, om in dit tijdschrift deze studie aan
te kondigen. Vooreerst geldt, wat hier van „Indië" gezegd wordt, niet
minder van Suriname en Curacao, omdat de grondwet nu eenmaal bij
de formuleering in 1922 van de nieuwe beginselen geen onderscheid
gemaakt heeft tusschen Oost- en West-Indië. De gebiedsdeelen in
West-Indië worden dan ook telkens naast Nederlandsch-Indië ge-
noemd. Zelfs wordt in het Voorbericht de aanslag op het Waterfort te
Willemstad op 8 Juni 1929 uitdrukkelijk vermeld als hebbende aange-
toond, dat het met de „structuur" van den Nederlandschen staat toch
niet geheel in orde is, en wij staan voor een onvoltooide organisatie
van het koninkrijk. En in de tweede plaats zullen straks — het mag
waarlijk wel „straks" zijn — in de Staten-Generaal aan de orde komen
de staatsregelingen of regeeringsreglementen van Suriname en Cura-
cao, waarbij wellicht ter sprake zullen komen de beschouwingen, door
Prof. Eigeman gemaakt naar aanleiding van de sedert de herziening
der Oost-Indische bestuursinrichting opgedane ervaring.

Over een gedeelte van hetzelfde onderwerp, met name over de
plaats, die de gouverneur in het nieuwe bestek inneemt, heeft in den
derden jaargang van D e W e s t-I n d i s c h e G i d s de oud-gou-
verneur Staal geschreven, en de onder zijn voorzitting vergaderde
commissie van advies omtrent de herziening van de West-Indische
regeeringsreglementen heeft met meer dan één opmerking van dien zoo
bevoegden schrijver rekening gehouden. Wanneer ik mij niet vergis,
gaat Prof. Eigeman heel wat verder dan destijds de heer Staal wilde
gaan.

Oost en West, aldus Prof. Eigeman, zijn geworden van wingewest
tot koninkrijk, van object van beheer staatsrechtelijk subject, zelf-
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standige, het koninkrijk der Nederlanden mede samenstellende be-
standdeelen, en daarmee is met de ondergeschiktheidsverhouding aan
het departement van Koloniën gebroken. Hiermee is het vraagstuk
der ministerieele verantwoordelijkheid ingrijpend veranderd, en komt
de vraag aan de orde: wie is verantwoordelijk voor het Indische staats-
beleid ?

Van een ondergeschiktheid van den gouverneur (-generaal) als be-
stuurder van een deel des rijks aan het departement van Koloniën is
geen sprake meer. De gouverneur(-generaal) is geen ambtenaar van het
rijk in Europa meer maar ambtenaar van het Koninkrijk der Neder-
landen, zooals dit is samengesteld uit het rijk in Europa en de over-
zeesche gebieden.

De aanwijzingen des Konings, die de gouverneur(-generaal) bij de
uitoefening van het bestuur heeft in acht te nemen, vereischen niet het
contraseign van den minister van Koloniën alleen maar van den mi-
nisterraad of diens voorzitter.

Voor dat gedeelte van het regeeringsbeleid, dat het algemeen stelsel
des gouvernements betreft, is de staatsrechtelijke chef van den gouver-
neur (-generaal) niet meer de minister van Koloniën maar de minister-
raad of diens voorzitter. Daarnaast blijft bestaan de verantwoordelijk-
heid van den gouverneur(-generaal) voor het departementaal gedeelte
van zijn beleid aan den minister van Koloniën.

Tegelijkertijd is veranderd de positie van den minister (en niet al-
leen van dezen minister): als lid van den ministerraad heeft hij met
dezen te behartigen de belangen, den staat in pleno betreffende, en als
hoofd van het technische departement strekt zijn bemoeienis niet ver-
der dan de huishoudelijke inrichting van het ministerie. Naast — of
liever boven — de verantwoordelijkheid van den minister van Kolo-
niën aan de Staten-Generaal staat die van den ministerraad in den
persoon van zijn voorzitter.

Deze gedachten vindt men het geheele boek door uitgewerkt: voor
de buitenlandsche staatkunde, defensiebeleid, marine.

Theorie zal men zeggen, en Prof. Eigeman zegt niet anders. Daarom
klaagt hij over de onvoltooide organisatie van het koninkrijk. Niet
scherp is omschreven, wie de verantwoordelijkheid draagt voor gebeur-
tenissen, als die van 8 Juni 11. op Curacao, waardoor de veiligheid van
het rijk als geheel wordt in gevaar gebracht.

De minister van Defensie aanvaardde geen verantwoordelijkheid;
die van Koloniën gevoelde die alleen voor den inwendigen toestand,
waarin zich Curacao bevond, en bracht het overigens — wat de ver-
dediging betreft — niet verder dan „onbehagelijke gevoelens". Buiten-
landsche zaken" treft evenmin blaam voor de nationale onheilsnacht,
want de officieele betrekkingen met Venezuela waren in orde. „Finan-
ciën" draagt geen verantwoordelijkheid, eenmaal des ministers druk op
zijn ambtenooten door deze aanvaard zijnde.

„De beveiliging van de overzeesche gebieden tegenover buitenland-
sche invloeden", aldus Eigeman, „is een aangelegenheid, rakende het
Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel, en is als zoodanig onttrok-
ken aan den werkkring van een bepaald departement".

De heer Colijn had bij zijn interpellatie geen genoegen moeten ne-
men met een antwoord namens de regeering van den minister van Ko-
loniën.
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De „harde les" van Cura9ao is, dat een behoorlijk omschreven ver-
houding van het rijk en zijn deelen ontbreekt; er is geen duidelijke
begrenzing van de aangelegenheden, die inwendige aangelegenheden
zijn van de het koninkrijk samenstellende deelen, en van die, welke
door hun eigen aard algemeene staatsaangelegenheden zijn en die dan
ook als zoodanig behandeld moeten worden. Voor de algemeene be-
langen van het koninkrijk moet de regeering zonder eenige uitzonde-
ring als geheel worden aansprakelijk gesteld. De Kroon met den gan-
schen raad der ministers moet het bindmiddel zijn tusschen de landen
van overzee en het moederland. De eerste minister worde de autori-
teit, die verantwoordelijk is voor de politiek, die het Koninkrijk der
Nederlanden als vernieuwde eenheid sinds 1922 heeft te voeren.

Tot zoover Prof. Eigeman. Wellicht heeft hij met mij een oogenblik
gedacht, dat de ontwikkeling dezer gedachten in De N i e u w e
R o t t e r d a m s c h e c o u r a n t van 7 September 1929 aanleiding
was geweest tot het bezoek, dat de thans heengegane gouverneur na
zijn komst hier te lande ook aan den minister-president bracht. Maar
dan zal de behandeling van het beleid van dezen landvoogd bij hoofd-
stuk XI der staatsbegrooting hem wel weer hebben te leur gesteld.

Amsterdam, 19 Januari 1930. DE GAAY FORTMAN.
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