
DE WET OP DE INDISCHE STAATSINRICHTING

'wetten', in Indië 'ordonnanties' heetten? Dan was er sprake van een
conflict tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad. In de Wet op de
Indische staatsinrichting waren daarvoor twee regelingen voorzien. Bij
de z.g. lange conflicten-regeling vroeg de gouverneur-generaal de Volks-
raad de afgewezen ontwerp-ordonnantie binnen zes maanden opnieuw
in behandeling te nemen - werd zijn voorstel dan voor de tweede maal
verworpen, dan kon hij de ordonnantie laten vaststellen door de Kroon
bij algemene maatregel van bestuur; bij de z.g. korte conflicten-regeling,
alleen toe te passen in dringende gevallen, kon de gouverneur-generaal
de betrokken ordonnantie op eigen gezag vaststellen, maar tegen zodanig
besluit, alsook tegen elke ordonnantie, kon de Volksraad in beroep gaan
bij de Kroon.' In laatste instantie was het bij conflicten dus steeds de
Kroon die besliste - welnu, deze instantie, hoewel bevoegd van het
inzicht van de gouverneur-generaal af te wijken, besliste dan steeds
conform dat inzicht."

Wij voegen aan dit alles nog toe dat ordonnanties van de gouverneur-
generaal óók door de Kroon geschorst en bij de wet, met medewerking
dus van Tweede en Eerste Kamer, vernietigd konden worden; die be-
voegdheid werd nimmer toegepast. Intussen onderstreepte zij wèl dat het
Indische staatsbestel formeelondergeschikt was aan het Nederlandse.

Met name in de jaren '30 rees in Indië ook bij Nederlanders en
Indische Nederlanders verzet tegen die onderschikking. Er werd in hun
kringen gemeend dat Indië vooral met de wijze waarop het de gevolgen
van de diepe wereldcrisis had opgevangen, opnieuwaangetoond had op
eigen benen te kunnen staan en dat het parlement in Den Haag de
deskundigheid miste om over Indische aangelegenheden mee te oorde-
len. Het meespreken door Den Haag kostte ook, zo werd gemeend, te
veel tijd. Veler gedachten gingen in de richting van een fundamentele
wijziging van de verhouding tussen Nederland en Indië in dier voege
dat Indië binnen het geheel van het koninkrijk zelfstandig zou worden
- er werd in '4I een plan voor ontworpen dat in hoofdlijnen met van
Starkenborgh besproken was; het voorzag in de oprichting, na de oorlog,
van een Rijksraad waarin Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen en
Suriname zouden zijn vertegenwoordigd en die het beleid op gebieden
van gemeenschappelijk belang (het buitenlands beleid, de defensie, de

I Gouverneur-generaal de Jonge heeft in de jaren ']2-'34 ten aanzien van II op
economisch gebied vallende ordonnanties de korte conflicten-regeling toegepast.
2 In de periode 1918-'42 zijn ca. 1450 ordonnanties uitgevaardigd; de Volksraad is
ten aanzien van 20 daarvan in beroep gegaan bij de Kroon, in alle gevallen vergeefs.
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