BOEKBESPREKING
Prof. Mr. J. A. Eigeman, /wdië en d« ministerraad 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 ol 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 staatsinrichting, welke geschrift op zijn beurt eenige maanden tevoren was
voorafgegaan door een opstel in het H a a g s c h
Maandblad
van April 1928 over De staa/srecfcte/yfce />oiiJie «an den gout>er««ttrgeneraa/.
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 genoemd. Zelfs wordt in het Voorbericht de aanslag op het Waterfort te
Willemstad op 8 Juni 1929 uitdrukkelijk vermeld als hebbende aangetoond, 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 Curacao, 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-gouverneur 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-

