
DE WET OP DE STAATSINRICHTING VAN
SURINAME

DOOR

G. J. STAAL

Op hoffelijke wijze heeft de heer Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum in de Febniari-aflevering van dezen Gids
een — critiek durf ik niet zeggen na de vriendelijke be-
handeling, — een beschouwing geleverd naar aanleiding
van den arbeid der Commissie van advies in zake de her-
ziening van het Regeeringsreglement van Suriname als
gevolg van de Grondwetswijziging van 1822.

Als oud-Voorzitter van die Commissie voelde schrijver
dezes zich zeer voldaan, dat eindelijk eens hier te lande
openbaar aandacht geschonken werd aan hare voorstel-
len om de West, evenals Oost-Indië, te doen deelen in de
toepassing van de beginselen, waaraan de nieuwe kolo-
niale artikelen der Grondwet vorm gegeven hebben.
Gaarne wil hij laten blijken van zijne erkentelijkheid en
waardeering, doch hij zou aan deze gevoelens te kort doen
wanneer hij volstond met een enkel woord van dank en lof,
en meent dus te moeten ingaan op het artikel van den
heer Stirum, vooral met het doel om hem — en misschien
ook andere belangstellenden — voor te lichten bij de pun-
ten, die hem niet duidelijk geworden zijn.

;4r£. 52. Inderdaad moet hier gedacht worden aan het
opheffen van functies, dus het tijdelijk intrekken van
ambten. De bestaande redactie is niet fraai, niet klaar;
de nieuw voorgestelde evenmin, doch dit is een gevolg
van de beperkende strekking der opdracht, die de Com-
missie ontving. Zij had de vraag te beantwoorden welke
wijzigingen het Regeeringsreglement moest ondergaan
in verband met de nieuwe Grondwetsartikelen, dus eigen-
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lijk: als rechtstreeks daardoor noodzakelijk geworden.
Meermalen stuitte zij op bestaande redactionneele ondui-
delijkheden, onzuiverheden en feilen — om niet te spreken
van andere gebreken — en het kostte haar zelfbedwang
niet toe te geven aan de neiging om wat zij verbeteringen
oordeelde, ook in haar ontwerp op te nemen. De over-
weging echter dat zij dusdoende hare opdracht over-
schreed in die gevallen, waarin de veranderingen niet
voortvloeiden uit de gewijzigde Grondwetsbepalingen,
hield haar terug. Ware haar een algemeene herziening van
het Regeeringsreglement opgedragen geworden, dan zou
zij ongetwijfeld verder gegaan zijn dan zij ging. In héél
enkele gevallen, waarin het haar, om het populair te zeg-
gen, al te dwaas werd, waagde zij een stapje buiten het
eng begrensd terrein. '

De vraag hoe gehandeld moet worden met de dragers
van ambten, die tijdelijk worden opgeheven, behoeft niet
in de Wet op de Staatsinrichting beantwoord te worden.
Art. 38 geeft gelegenheid voor een wachtgeldregeling.

Het komt schrijvers dezes voor, dat de plaatselijke
keuren niet onder de schorsingsbevoegdheid van art. 32
bis gebracht behoeven te worden, aangezien art. 115bis
wegen aanwijst om dienaangaande regelen te stellen.

£. 36. In de taal der administratie wordt in Surina-
me onder „buitenlandsch verlof" verstaan een verlof
naar Ewo/>a, terwijl „binnenlandsch verlof" in het alge-
meen alleen beteekent een verlof binnen de landspalen —
hetgeen echter niet wegneemt, dat aan een binnenlandsch
verlof de vergunning kan worden verbonden zich buiten
Suriname te begeven. Dat zijn van die ambtelijke parti-
culariteiten, die den buitenstaander natuurlijk ontgaan
en hem wat spitsvondig moeten toeschijnen. In de fun-
damenteele wet zou „verlof" zonder meer zeker al vol-
doende zijn, nu er niet meer aan te twijfelen valt, dat
aanspraak op een verlof naar Europa kan worden ver-
kregen. Daartegenover zou echter een verandering van
uitdrukking de gedachte kunnen opwekken dat het an-
ders wordt.
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£. 42—46. De afkondiging van locale keuren en re-
glementen behoort niet tot de taak van den Gouverneur.
Door wien en hoe die afkondiging zal moeten plaats heb-
ben is eene aangelegenheid, waaromtrent regelen gesteld
zullen moeten worden uit kracht van art. 115bis.

Koninklijke besluiten, die niet zijn Algemeene Maat-
regelen van Bestuur en derhalve niet vallen onder de re-
ge/zngs-bevoegdheid des Konings, doch zuiver èestows-
beschikkingen zijn, worden niet afgekondigd in den wet-
telijken zin van dat woord. Zij kunnen desgewenscht wel
openbaar bekend gemaakt worden, doch dat is iets an-
ders: het is niet de eigenlijke afkondiging als voorwaarde
van verbindbaarheid, die art. 42 bedoelt.

Om deze redenen zou in geen geval in gemeld artikel
plaats zijn voor de keuren en reglementen en de evenbe-
doelde Koninklijken besluiten.

Artikel 42 handelt overigens alléén over die wettelijke
regelingen, waarvan de afkondiging aan den Gouverneur
van 's Koningswege wordt o^g&frage». Het formulier, in
art. 44 voor de afkondiging vastgesteld, vermeldt nog eens
uitdrukkelijk den grondslag van de daad. De afkondiging
van de zelf-uitgevaardigde verordeningen en besluiten ge-
schiedt eigener autoriteit krachtens de artikelen 46 en 55,
welke den algemeenen last tot afkondiging bevatten, en
dus ook in anderen vorm (artt. 52 en 55). Het zou uiter-
aard wel mogelijk zijn deze materie in haar geheel in een
verzamelartikel te regelen, doch wat zou men er bij win-
nen? Duidelijkheid niet en beknoptheid weinig.

Ten onrechte meent de geachte schrijver dat de (kolo-
niale) verordeningen reeds onder art. 42 vallen. Zij zijn
wèl vermeld onder 2° van art. 3, doch van de groep on-
der dat nummer neemt art. 42 alleen de wetten en alge-
meene maatregelen van bestuur over.

Waarom de onderscheiding in art 3 ? — vraagt de heer
Stirum. Waarschijnlijk bedoelt hij; waarom niet al die
vormen van regeling achter elkaar opgesomd onder het
ééne hoofd: wettelijke regelingen, zonder nadere groeps-
verdeeling in: algemeene verordeningen, besluiten van
den Gouverneur en keuren en reglementen? Het ant-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:15:54PM
via free access



8 8 DE WET OP DE STAATSINRICHTING VAN SURINAME

woord kan zijn: voor het gebruik, voor de hanteerbaar-
heid in andere artikelen van het Regeeringsreglement
(wet op de Staatsinrichting). Onafwendbaar noodzakelijk
is die vorm intusschen weer niet, zelfs niet de opsomming:
Ned.-Indië doet het ook wel zonder. Maar het is gemak-
kelijk.

tf. 49. De heer Stirum raakt hier een zeer moeielijk
punt aan, de toepassing van het recht van schorsing,
waaromtrent de Commissie zelve, zooals hij in herinnering
brengt, niet tot eenstemmigheid is kunnen komen (bl.
9/10 van haar Verslag). Evenals de heer D. Coutinho in
zijn „Schorsing van koloniale verordeningen" (W. I.
Gids, 6de jaargang, bl. 561 vlg.) doet ook hij uitkomen,
dat de bevoegdheid van de Kroon om eene (koloniale)
verordening, al is zij reeds in werking getreden en al zijn
er reeds rechten aan ontleend, ten allen tijde te schorsen,
wel eens de animo, vooral van buitenlandsch kapitaal,
om iets in Suriname te ondernemen, zeer zou kunnen be-
koelen. Aangezien de bedoeling van deze bespreking van
het artikel van den heer Stirum niet is om over de voor-
stellen der Commissie te discussiëeren, zal schrijver dezes
geen debat over dit punt openen. Hij wil echter wel iets
uit eigen ervaring mededeelen, dat hij niet wil hebben op-
gevat als bewijs van het tegengestelde, doch slechts als
eene aanwijzing, dat ook een andere onderstelling niet ge-
heel zonder grond zou zijn. Het is dit: dat juist buiten-
landsche ondernemers wel eens nadrukkelijk uitleg vroe-
gen of de plaatselijke wetgever in Suriname (Gouverneur
met Koloniale Staten) inderdaad en feitelijk autonoom
was, dan wel het Opperbestuur de bevoegdheid had
achteraf nog in te grijpen, en dat zij zich bevredigd toon-
den wanneer hun het bestaan van deze bevoegdheid
werd verzekerd.

97. Zonder inbreuk te maken op de hiervoren
aangeduide bedoeling van deze bespreking, moge toch een
enkel woord gezegd worden naar aanleiding van de op-
merking van den heer Stirum over het onderwerpelij k
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artikel, want die opmerking geldt niet een voorstel der
Commissie, doch een bestaand voorschrift. Het is theore-
tisch volkomen juist, dat het recht van ontbinding van
de Koloniale Staten niet dezelfde innerlijke beteekenis
heeft als de bevoegdheid tot ontbinding van de Staten-
Generaal, en dat de Gouverneur niet behoeft te wijken of
toe te geven. Maar men stelle zich eens den toestand
voor — en dat behoeft gelukkig ook alleen theoretisch! —
dat een gespannen verhouding tusschen Gouverneur en
Staten elke samenwerking onmogelijk maakt. Wat dan?
Alles in Nederland laten regelen? In zoo'n noodgeval
zou ontbinding te stade kunnen komen.

.̂ JT20. Het ligt geheel in den geest van de gewij-
zigde Grondwetsartikelen de rechtstreeksche bemoeienis
van de Kroon tot het strict noodige te beperken. Hieruit
moet verklaard worden het voorstel der Commissie om
het recht tot benoeming van den Griffier van het Hof
van Justitie over te dragen op den Gouverneur, zooals zij
ook voorstelde met betrekking tot den Administrateur
van Financiën en den Agent Generaal voor de Immigratie
(zie bl. 18 Verslag, ad. art. 19). De Kantonrechters en
Ommegaande Rechters ontvangen (reeds nu) ook geene
Koninklijke benoeming, evenmin als trouwens in Oost-
Indië de Voorzitters en leden der Raden van Justitie, de
Landraadvoorzitters enz. Dat evenals de onafzetbaren
(President en leden van het Hof van Justitie) ook de
Procureur-Generaal, hoewel niet onafzetbaar, toch door
den Koning benoemd wordt, is historisch te verklaren uit
den vroegeren tijd, toen deze titularis krachtens het Re-
geeringsreglement van rechtswege Ondervoorzitter van
den Raad van Bestuur was (Art. 58 R. R. vóór de wij-
ziging van 1901). Feitelijk is sedert die wijziging de grond
voor deze afwijking van den regel vervallen.

J £ , / t i j . (Onder corrigenda). De bedoeling is: een
overeenkomst met den Staat in zijn geheel, met het Rijk
in Europa of met Suriname. De bepaling stond er nu een-
maal voor overeenkomsten met den „Staat of de kolonie"
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en, zooals bekend, werd vroeger de uitdrukking „Staat"
nu eens voor de geheele Staatsgemeenschap, dan weer
voor Nederland alléén gebezigd.

De overige beschouwingen en aanteekeningen van den
heer Stirum over verschillende artikelen mogen voorbij-
gegaan worden, niet omdat zij niet de overweging waard
zouden zijn, doch omdat een bespreking daarvan zou voe-
ren buiten het Commissie-verslag of, voor zoover de on-
derwerpen daarin besloten zijn, tot de niet bedoelde pole-
miek.

De instemming, op verscheidene plaatsen betuigd met
de conclusies van de Commissie, las schrijver dezes met
bijzonder genoegen. Vooral trok het zijne aandacht, dat de
Commissie er blijkbaar in geslaagd is in art. 29 de positie
van den Gouverneur in verhouding tot de Kroon op dui-
delijke en juiste wijze te omschrijven. Het zal bekend zijn,
dat bij de behandeling van het ontwerp der wet op de
Staatsinrichting van Ned. Indië in de Tweede Kamer dit
moeielijke en teedere punt aanleiding heeft gegeven tot
veel discussie en tot amendementen. Zij zijn uitgeloo-
pen op de aanneming van een wetsartikel (art. 1.) van
dezen inhoud:

1. De uitoefening, in naam des Konings, van het bij het
tweede lid van art. 60 der Grondwet aan den Gouver-
neur-Generaal opgedragen algemeen bestuur van Ne-
•derlandsch-Indië geschiedt overeenkomstig de in deze
wet gestelde regelen en met in achtneming van 's Ko-
nings aanwijzingen.

2. De Gouverneur Generaal is wegens de uitoefening
van zijn ambt verantwoordelijk aan den Koning. Enz.

Deze aanhaling is voldoende om er twee feilen in aan
te toonen, die de omschrijving van de Commissie gelukkig
niet heeft.

In de eerste plaats is de vervanging van het woord „be-
velen" in de uitdrukking „'s Konings bevelen",—welke het
Oost-Indisch reglement had in art. 20, zooals het Suri-
naamsche Reglement haar nog heeft in art. 21, dat de
Commissie voor intrekking heeft aanbevolen, — door het
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woord „aanwijzingen", eene miskenning van de hoogheid
van het Koninklijk gezag en de toch altijd ambtelijke
verhouding van ondergeschiktheid van den Landvoogd
tot den Vorst. De Koning geeft Zijnen ambtenaar geen
„aanwijzing", wel een last. Bovendien: wat is aanwijzing ?
Een raad? Een verzoek als het ware?

In de tweede plaats gold de nadrukkelijke instructie
tot het opvolgen van 's Konings bevelen in het Oost-In-
disch Regeeringsreglement speciaal de regd '̂wgs-bevoegd-
heid van den Gouverneur Generaal (die tot vaststelling
van verordeningen), terwijl nu in de Indische Staatsre-
geling (zoo heet het nieuwe Oost-Indische reglement) het
inachtnemen van 's Konings aanwijzingen voor het fe-
stoen van den Landvoogd is voorgeschreven. Klaar-
blijkelijk is de draagwijdte van de amendementen, die
het oorspronkelijk Regeerings-ontwerp aldus misvorm-
den, noch door haar, noch door de Kamer overzien.

Met erkenning en eerbiediging van het Koninklijk ge-
zag en tegelijkertijd rekening houdende met den geest
der Grondwetsherzienning, heeft de Commissie de thans
geldende artikelen 21 en 29 saamgetrokken in haar ont-
werp tot een nieuw art. 29, waarvan de ondergeteekende
hoopt dat het bij hen, die erover beslissen zullen, een
even gunstig oordeel zal ontmoeten als bij den schrijver
van de hier behandelde beschouwingen, en dat het niet
zal gaan gelijken op artikel 1 van de Indische Staatsre-
geling.

2 Februari 1926
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