
- 20 -

Een nutteloze noodwet 

Een studie naar de grondwettigheid en de noodzaak van de Noodwet 
Indonesië 1948 door mr. Th.C. de Graaf, voormalig medewerker aan het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

1. Inleiding 

In oktober van het Kroningsjaar 1948 werd door de toenmalige minister 
van Overzeescha Gebiedsdelen, Mr. E.l1.J.A. Sassen, een wetsontwerp bij 
de Tweede Kamer der StatenÏyeneraal ingediend, dat als titel meekreeg: 
Ontwerp-Noodwet Indonesië. De situatie in de voormalige kolonie kreeg in 
de tweede helft van dit jaar een gespannen karakter. Herhaaldelijk en in 
toenemende mate kwam het tot schermutselingen tussen Nederlandse over
heidstroepen en de nationalistische strijders van de Republiek Indonesië, 
de facto het gezag op Java en Sumatra uitoefenend, conform het Linggadjati
accoord van november 1946. 
Infiltraties en overschrijdingen van eerder getrokken demarcatielijnen 
van republikeinse zijde waren aan de de orde van de dag. Nederlandse 
militaire oommandanten ter pla·atse en de landvoogd, Dr. H.J. vàn Mook, 
drongen telkenmale aan op snelle, effectieve en harde actie tegen 2~e 
T.N.I., de republikeinse guerillamacht, en de regering te Djokja. 
De Nederlandse regering, in augustus 1948 geformeerd o.g.v. een 
coalitie tuss~a,n ~.P, PvdA, .CHU en VVD zocht met alle middelen naar 
een vreedzame weg naar souvereiniteitsoverdracht, echter met behoud van 
doelstellingen als de vestiging van een parlementaire democratie op 
federatieve grondslag en een overkoepelende band met het voormalige 
moederland in de vorm van een Unie, aan het hoofd waarvan de Nederland
se Koningin zou staan. 
De regering poogde, door middel van diverse onderhandelingen, de Repu
bliek in te passen in deze federale staatsvorm, die door vertegenwoor
digers van die streken en groeperingen in Indonesië die een zeker ver
trouwen in Nederland stelden, werd voorgestaan. Overleg met deze zg. 
'federalisten' leverde in oktober 1948 een conceptregeling voor het be
wind in Indonesië gedurende de overgangsperiode tot aan de souvereini
teitsoverdracht. De Republiek zou, zo was het streven, zich gedurende 
deze overgangsperiode, moeten onderwerpen aan een interimgezag, waar 
Nederland e~.r)S.g_. invloe....Q._i..tLZQ_U blijw..n.-u.i,tQ.~?_fenen. 

-JDe Noodwet-Indonesië was bedoeld als een belangrijke schakel in dit 
gehele proces. Hoewel de Grondwet, zoals gewijzigd in de zomer van 1948, 
in het veertiende hoofdstuk voorzieningen voor de overgangsbestuur in 
Indonesië door de formele wetgever (Kroon en Staten Generaal) leek te 
reserveren, gaf de Noodwet, in ontwerp, juist de Kroon de bevoegdheid 
tot het treffen van nadere maatregelen. Het kabinet leek op deze wijze 
een 'snel en eff~ctief handelen in Indonesië te willen verzekeren, zon
der telkenmale de vertragende factor van het wetgevingsproces. Men kan 
zich afvragen of dit onderwerp, dat aangenomen en afgekondigd bekend 
werd als de Noodwet Indonesië de toets der grondwettigheid kan doorstaan 
en zo nee, of het dan te beschouwen was als staatsnoodrecht, noodzake
lijk geworden door de verregaande ontregeling in Indonesië. 

'" ~ - Tfi OiidërS.ta-äiicfè wàrdt de parlemerit.ai~ gëséhi ëdëïu.s- väïï-àë- NöOawet-·----
Indonesië weergegeven en wordt nader ingegaan op de staatsrechtelijke 
status van deze wet, die zowel in parlement als litteratuur voor enige 
beroering zorg droeg. 

2. Politieke verhoudingen 

De politiek inzake het Indonesische vraagstuk zorgde tussen 1946 en 
1948 voor een scherpe scheiding in de parlementaire vertegenwoordiging 
tussen regeringsfracties KVP en PvdA enerzijds en oppositiepartijen 
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ARP , CHU, PvdV en CPN anderzij ds . Deze l aatste groeperingen bezet ten 
~ezamen lijk 39 v an de lÖO zetels i n de Twe ede Ka mer. Behalve de commu
nisten, streefden alle oppositiepartijen naar harder optreden tegen de 
fel van zich doen sprekende Indonesische nationalisten, die onder d e 
vlag van de Republik Indonesia streefden naar een spoedige onafhanke 
li jkheid zonder verdere imrloed of inme ngi .n g van Ne derlandse kant . 

·De ~omm~istische fractie ging het regeringsbeleid, dat als basis h ad 
een onafhankelijk Indonesië met erkenning van rech ten der Republiek, 
maar tevens met behoud van een band met het moederland, niet ver genoe g . 
Zij was echter wel de enige oppositiepartij die zich, eind 1946 , achter 
het beroemde aangeklede Linggadjati-accoord kon stellen, al ging dat 
niet van harte. 3l · 

De militaire actie v an zomer 19 47 bracht d e . protestants-christell]ke 
partijen en de l iberale PvdV di chter b1.j de regering. De libe raal 
Vonk sprak v an een nationale Plicht van de regering en CHU-er Tilanus 
h ad het zelfs over een gevoel v an "opluchting", nu het eindelijk zo 
ver was. Toch bleef de 'rechtse' oppo~itie tegenove r het rooms-rode In
donesië-beleid bestaan, onder aanvoer1.ng van d e ARP en haar leid er 
Jan Schouten. Deze partij ha~ het verreweg h~~ moeilijkst met de ge
leidelijke gang naar Indonesl.~che onafhankell.Jkheid en de redelijke 
coulante houding van de regerl.ng t.o.v. de Republiek. Koloniali stisch 
sentiment was de ARP niet geheel v reemd, getuige het feit dat op . h -

h ' d· h ri.c .) ters van het comité Rijkseen el. l.n aar geled ingen te vinden w 4 
. . b . 19 aren. BiJ. de debatten rond de Rl.Jks egrot1.ng 48 (eind 1947 ) en het R _ 

1 k . . en v ille-accoord (begin 1948) b.~e ~r wel.nl.g van een tegemoetkomende 
houding van de oppositiepartl.]en Jegens het regeringsbeleid. 
De ARP hechtte zich, redenerend vanUI.t de Colijnse etische politiek, 
vast aan het standpunt dat Nederland zelf moest uitmaken wanneer het 
gereed was de onafhankel~jkheid van de vroeger~ kolonie te erkennen, 
eenzijdige tijdstipbepali~g derha~ve. De Partl.J v.d. Vrijheid zag meer 
lichtpuntjes in het regerl.ngsbelei.d, maar_keerde zich tegen de persoon 
van de PvdA-minister van O.G., Jonkman, Wl.ens beleid door Vonk 'db' l 
en ondoortastend' werd genoemd. Begin 1948 leidden besprek ingen te l.e 

. . . . d ussen 
PvdV-voorzitter Stikker en V~l.JZl.nnl.g emoeraat Oud, die met ruzie uit 
zijn tijdelijk politiek tehu~~· de PvdA, wa~ vertrokken, tot een ver
breding van de liberale part1.?, onder een n1.euwe naam, VVD. In het 
licht van de komende be~andell.ng van de Grondwetherziening, wijzigden 
de liberalen hun koers letwat ten gunste van het kabinet.U itlatingen 

an de Eerste Kamerleden Molenaar en Stikker gaven aan dat de VVD . 
v . t '. d ~n 
staatkundig opzicht de regerl.ngspar l.Jen na erde en bovendien zich niet 
wenste te vereenzelvigen ~e~ de ARP ~n de buitenparlementaire oppositie .s) 
Het was een eerste handre1.k1~g n~ar e KVP en de PvdA. Wat de CHU be
treft was dit niet geheel dul.dell.Jk. Er opereerden verschillende v leu
gels in de partij en _de vraag was of d~ oppositionele geluiden die re
gelmatig opklon~en Ul.t he t ~H-dag~lad De Nederlander' geïdentificeerd 
konden worden met het fracti.ebelel.d. 

Bij de behandeling van de . G~ondwetsherziening in eerste lezing, 
28 Prl.. 1 l948 bleek het pol1.t1eke beeld meer helderheid te krl·. 

a • . Jgen. Deze herziening had grotendeels betrekk1ng op de staatsrechtelijke regelin-
gen betreffende het b~:tuur en beheer v an de overzeese gebiedsdelen, in 
het bijzonder Indonesl.e. 

. 6) 
3 . Grondwetsherzienl.ng 

Op 29 september 1947 werd ter v o o rbereiding van deze Grondw t h . . 
. . e s erz1.en1.ng een staatscommissl.e 1.n het leven g~roepen, onder voorzittersch ap van 

minister-president Beel. De bedoel1.ng v an de regering was . de Grondwet 
te herzien wat betreft de verh oudl.ng tot d e voormalige kolonie, in die 
zin, dat zij zou moeten worden aangepast a an de inmiddels ontstane 
situatie (het ontstaan v an de Republiek, het accoord van Linggadjati). 

I 
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Bovendien zou de Grondwet moeten pre luderen op t oekomstige on t
wikkelingen, zodat een situatie waarin de praktische politiek af
wijking van de Grondwet zo u verei se n , z i ch niet zou kunnen voordoen. 
De Grondwet zou derhalve zó gewijzigd moeten worden , d a t de beginse 
.len .,die de Koningin Wilhelmina in h aar radiorede van 7 december 1942 
had a angegeven (vrijwillige aanvaarding ge li jkwaardigheid , zelfs tand i g
heid in verbondenheid) èn de structuur van he t Linggadjati-accoord) 
(souvereine democratische staat op federatieve grondslag, Unie) een 
grondwettelijke basis zouden krijgen. De politieke strijd rond deze 
Grondwetsherziening werd voor een groot gedeelte gevoerd i n de voor
bereidingscommissie, waarin naast Beel, Jonkman en Van Maarse ve en ook 
de Kamerleden Van der Goes van Naters, Romme, S chouten , Tilanus, 
Biererna en Stokvis, de hoogleraren Logemann, ' s Jacob en Duynstee en 
OG-raadsadviseur Van Helsdingen zitting hadden. Er moest in de Grondwe t 
ruimte worden gecreëerd om zonder veel grondwettelijke moeilijkheden 
de nieuwe re chtsorde te kunnen voorbereiden. 
Dat betekende' dat er een weg moest worden gevonden to t het inpassen van 
regelingen voor d e overgangstijd zonder dat dit telkens tot Grondwets
herzieningen moest leiden, die immer een tijdrovend karakter dragen en 
bovendien Kamer-ontbinding tot gevolg hebben. 
Grofweg beschouwd waren er twee visies op dit probleem, d ie wel aange
duid werden met "negatief" en "positief". De negativisten in d e staats
commissie (vooral de ministers en Logemann) waren v an mening d at de op
lossing lag in het schrappen, dan wel buiten werking stellen van de grond
wettelijke bepalingen over overzeese gebiedsdelen. De gewone wetgev er 
zou bij een dergelijke ruimte alle mogelijkheid hebben om maatregelen 
tenemen die nodig waren voor de overgang naar een nieuwe rechtsorde . 
De Grondwet zou derhalve zo weinig mogelijk over de nieuwe rechtsorde 
moeten vermelden. De positivisten (Duynstee en 's Jacob, terwijl later 
ook Romroe tot dit standpunt neigde) bepleitten echter dat de Grondwet 
toch duidelijk de grenzen (normen) zou dienen te stellen welke bij de 
overgang in acht dienden te worden genomen. Het compromis dat u iteinde
lijk in de staatscommissie werd bereikt was er een v an vele kanten: 
enerzijds werd de wetgever de mogelijkheid geboden:;. zij het met 2/3 -
meerderheid van uitgebrachte stemmen in de Staten-Genèraal, om , indien 
noodzakelijk, van oude Grondwetsbepalingen af te wijken, anderzijds 
werden zekere waarb9rgen opgenomen in die zin dat het resultaat v an het 
gepleegde overleg (Linggadjati, Renvillel als uitgangspunt werd gehan
teerd. De omschrijving van het resultaat was echter zo ruim dat alle 
interpretaties nog mogelijk waren. De staatscommissie ging op 19 febru
ari 1948, met uitzondering van ARP-leider Schouten en CPN-vertegenwoor
diger Stokvis, die beide de extreme standpunten vertegenwoordigden, in 
h~ar geheel acco9rd met de compromistekort,die kort samengevat, op het 
volgende n~erkwam: 
a. Nieuwe rechtsorde voor de gebieden van het Koninkrijk (in artikel 1 

Grondwet genoemd) op basis van het gepleegde en nog te plegen over
leg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolking. 

b. (resultaat van gepleegd overleg): Unie tussen enerzijds Nederland 
(of Nede~land plus de West) en anderzijds de Verenigde Staten v an 
Indonesië als gelijkwaardige partners en souvereine staten. De 
Unie zou met eigen organen de samenwerking tussen beide staten 
verwezenlijken inzake buitenlandse betrekkingen, defensie en 
eventueel financiën, zij zou een deugdelijk bestuur waarborgen. 
Aan het hoofd van de Unie zou staan de Nederlandse Kroon. De Ver
enigde Staten van Indonesië zouden een federatieve staatsvorm 
krijgen. 

c. Voorzover de o vergang naar de nieuwe rechtsorde voozieningen vor
derde waarbij werd afgeweken van de voorafgaande hoofdstukken van 
de. Grondwet, werden deze getroffen bij de wet. Voor d eze wetten 
zou 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen in beide Kamers der 
Staten-Generaal vere ist zij n. 
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d. De nieuwe rechtsorde z ou t o t stand moeten kome . n d oo r vrij willi ge 
beide gebi eds -

aanvaard~ng, langs de mocratis che weg in elk der 
delen van het Koninkrijk. 
Het ontwerp, dat door de regeri n g aan de Kamers 

werd a ange bode n, 
voortaan, ook in de G d ron wet, 

bepaalde .tevens dat Nederlands-Indië 
Indonesië zou heten. 

Het onderdeel onder c. beschreven, dat · d d ~n e efini tieve redactie 
het nieuwe art. 210 zou worden, bevatte de uitkomst v 
om het 'openhakken' van de Grondwet. De herzienings an de str~Jd 
geregeld in het toenmalige Hoofdstuk XIII der Grondprotcedure, zoals 
h 

. we , bleef i 
aar geheel ~n tact, maar een wet zou van de Grond t n -- we mogen afw .. k 

behalve van de bepalingen die voorkwamen in de 1ste t ~J en, 
afdeling van Hoofdstuk II (betreffende de Koning ot en met de Sde 
reeds genoemde Hoofdstuk XIII en, logischerwi].Ze p~rsohonlijk)' in het 

, l.n et nie 
stelde Hoofdstuk XIV. Een wetsvoorstel zou slecht uw v oorge-

s met 2/ 3 me d . 
door de Kamers kunnen worden aangenomen, zij het dat het n · er . erhel.d 
2/3 van de leden, maar om 2/ 3 van de uitgebrachte t ~et g~ng om 

s emmen Dat k 
dat maatregelen niet zouden kunnen worden getroff d · voo r wam 
van één de~ Kamers. Een dergelijke wet noemt men ::l ~r slechte opkomst 
brechend", in Nederland aangeduid met "het openhakken" erfassungsdurch
Deze figuur was niet geheel onbekend ten onzent: 

0 
k . van de Grondwet. 

gelijks al in de Grondwet opgenomen, zij het dat h~t l.n 1938 was iets der
om bepalingen van geldelijke aard, waarbij de hoo t toen slechts ging 
komen van de Koning, schadeloosstelli~ van de Tw~ ~ der bedragen (in-
de Grondwet om kon worden bijgesteld. ) e e Kamer) buiten 

Intussen bleek, vooral door het hierboven toegelicht . 
het 'preparatoire' karakter van de herzien;ng D e art~kel, duideli]' k 

· 
4 

• e rege · . 
komen dat feitelijke ontwikkelingen zich zouden voltrerl.ng ~~lde voor-
met de Grondwet. Vandaar dat de Memorie van Toelichtinkken l.n strijd 
ontwerp de zinsnede bevatte dat de herziening de st g . van het wets
gelijkheid te scheppen _de nieuwe ordening, die zichr~~k~n? had "de ma
loop van de gebeurtenissen in beginsel reeds voltrok fe~te door den 
treren en ervoor te waken, dat deze zich niet ond k ' te kunnen regis-
tooit". an s de Grondwet vol-

In de eerste lezing, die in het teken van de verki . 
duidelijk aan het licht, dat de voorgestelde tekstez1.ngen stond, kwam 
ter droeg en voor velerlei uitleg vatbaar was. KVP-~=~ compromiskarak-
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters gin der Romme en 
slag over de juridische aard van ?e Unie. CHU-er T~eln met e~kaar in de 

· · d · ~ anus d~e . staatscomml.ss~e aceoor g~ng met de tekst, maakte ' 1.n de 
voor de tweede lezing, in die zin dat indien de ( ?u een voorbehoud 
functie en inhoud van de Unie zou uithollen z;J·nnl.euwe) regering de 

' 
4 parti · 1 genstemmen. J a snog zou te-

vvD-w.oordvgerder• legde nog sterker een hypotheek op d 
rnatie: In een "sterk, zelfbewust beleid" zou het ontw e naderende for
Zijn voorbehoud had derhalve betrekking op de samensterp _werkbaar zijn. 
nieuwe regering, een geluid dat ook VVD-lijsttrekker ~~!l.ng van de 
horen. (Beide voorbehouden werden overigens door E zou laten 

erste-Kame 
Kranenburg i.v.m. de grondgedachte van de herzienin r-voorzitter 

. gsprocedur · tut1.oneel genoemd). e ~nconsti-
De eerste lezing leverde uiteindelijk een meerdPrh ' d - el. van 64 t 
voor het ontwerp in de Tweede Kamer op (KVP PvdA VV s emmen 

' ' D en CHU) de Eerste Kamer, met dezelfde partijen voor 29 st en in 
stemden ARP, SGP en CPN tegen. ' emmen. In beide Kamers 

Het "openhakken" van de Grondwet werd een belangr;J· k . ... ~tem b' · 
kiezingen van 6 juli 1948. Allesoverheersend in de ~J de ver-
het regeringsbeleid ten opzichte van de Republiek campagne was echter 
met Oud als lijsttrekker fel afstand nam. Liberal~ waar~an . vooral de VVD, 

verk~ezl.ngsaffiches 

11 
11 
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s praken duidelijke taal: "Het r oer moet o m", "De Republi ek Indonesia , 
hebt U er ook genoeg van?". De CHU steld e in haar progr amma mi litai r 
i ngrijpen als o nv ermij d elijk voor. Het was dui de l ijk dà t beide partijen 
gebruik maakten van de noodzaak van verbreding v an d e s teun voo r de t weede 
lezing, door hun eisen hard te. formul e ren. 
Na de verkiezingen, die · ook · in het ·Indonesië beleid een k leine ver
schui v ing naar rechts opleverden (zo kwam de voorman van de a f ge spl i ts t e 
rec hter KVP-vleugel met één zetel in de kamer) kwam, in een moei za me 
kabinetsformatie, uiteindelijk een 4-partijenkabinet tot stand. De rooms
rode coalitie werd verbreed met CHU en VVD, die ieder 1 ministe r in he t 
kabinet brachten. De kabinetsformatie was vooral een nederlaag voor 
de P.v.d.A, die met twee zetels verlies in de kamer, weliswaar de p r emi e r 
(Drees) mocht leveren, maar het Indonesië-beleid geheel uit handen moest 
geven. Niet alleen_zouJonkman op OG worden vervangen door de jonge, 
ambitieuze Sassen, beschermeling van Romrne, ook het bestuur in I ndone sië 
zelf werd toevertrouwd aan de KVP, doordat tijdens de formatie werd aSÏ 
gesproken dat landvoogd Van Mook zijn plaats moest afstaan aan Beel . 

De behandeling van de tweede lezing van de grondwetsherziening was i n 
houdelijk niet zonder belang, hoewel de politieke realiteit l eerde d a t 
de uitslag reeds tevoren vaststond. Door de deelname van VVD en CHU aan 
het Kabinet (Stikker en Schokking) waren zij bij voorbaat reeds gecompro
mitteerd in hun stemgedrag. 
Relevante opmerkingen m.b.t. de inhoud van de herziening werden door 
verschillende sprekers gemaakt. Zo merkte Tilanus (CHU) op dat het voor
gestelde artikel 209 (dat in uiteindelijke redactie art. 2 10 zou worden ) , 
dat de mogelijkheid openliet om bij de wet van de Grondwet a f te wijken, 
volgens hem zou waarborgen dat staatkun~?e herzienin-gen ui tvoerig in d e 
Staten-Generaal zouden worden behandeld . 
Minister Sassen van Overzeese gebiedsdelen ging in zijn antwoord uit
voerig in op de tekst van de voorgestelde wijzigingen . 
Bij Sassens eerste optreden van achter. di fegeringstafel was va n een 
duister interregnum nog .nie.ts .te merken. 

0 
Rij behançlelde de t weede le 

zing kort en doeltreffend, in volledige harmonie met de Kamermeerder
heid . Interessant in dit verband was vooral zijn opmerking, d at de 
voorgestelde wijzigingen er nu juist toe strekten de wording, de bouw 
en de voltooiing van de nieuwe rechtsorde in Indonesië mogelijk te ma
ken op grondwettelijke basis. Deze grondvesting moest volgens hem in 
gemeen overleg gebeuren met het parlement: "Dit regelmatig gemeen o ver
leg met de Staten-Generaal zal niet enkel vereist zijn om aan het begin 
van deze ontwikkeling de grondwettelijke mogelijkheid daartoe te s c hep
pen, en om aan het einde daarvan de slotphase van deze nieuwe rechtsor
de definitieve bekroning te geven; evenzeer is dit overleg welbewust 

1 noodzakelijk gemaakt, telkens wanneer in de tussenphase op voet van 11 ) 
_" art. '209 (werd 210 TG) voorzieningen werden gevorderd", aldus Sassen. 

De bewindsman stelde daarmee uitdrukkelijk vast dat bij het treffen van 
de benodigde maatre~lenvoor het overgangsbewind in Indonesië, het par
lement niet buiten spel zou worden gezet, maar dat, integendeel, op grond 
van de Grondwetstekst, de wetgever, zijnde Kroon èn Staten-Generaal, het 
beleid zou bepalen. 
De stemming over de herziening leverde geen problemen op. Van d e 98 aan
wezige Tweede Kamerleden stemden 76 voor (KVP, PvdA, VVD en CHU) en 22 
tegen (ARP 1 SGP 1 CPN en Hel ter) 1 waarmee de benodigde tweederde meer
derheid was behaald. Op 3 september zou ook de Eerste Kamer zich voor 
het ontwerp uitspreken. Op 20 september vond de plechtige afkondigin g 
van de herziening plaats,. niet enkel in Nederland, maar ook in d e over
zeese Gebiedsdelen. 
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4. Tussen Grondwetsherziening en Noodwet Indonesië 

Minister Sassen zat, vanaf het begin van ziJ·n rnb t . . _ a spen.ode g . 
het dilemma van optreden tegen of onderbandele , ' e vangen ~n 
.. d n met de Republi k Al tiJ ens de eerste fase van de formatie had Beel e · 

t · i' . . . . 12) aangedrongen op · 1 . · al. l.ngrl.Jpen , een · voortzetting· van de eerste 1 . . _ . nu ~-
in feite de Republiek zou moeten liquideren Ho io ~t~ele actl.e, die 
in de herfst van 1948 bleef overheersen, wa~ he:wet d~t denkbeeld ook 
er toch in de eerste plaats op gericht overeenstes ~even van de regering 
te verkrijgen over de invoeging in een federaal v~:~dmet de Republiek 
landse gezag gedurende de overgangstijd en over h t h ' over het Neder-

t · I d ·- di d e erstel van ord rus 1.n n onesl.e, e oor toedoen van republik . e en 
ernstig werden bedreigd. In dit streven werd Ned:~nlsedguerillastrij ders 

. . . r an onder d uk door de Co~ss1.e van Goede Dl.ensten, een door A ·~ r gezet . merl.,..,a en Aust l '-heerste Commissl.e van de Veiligheidsraad die na d ra 1.e over-
. ' e eerste l ' · act1.e (1947) moest toezien op een vreedzaam verloo po l.tl.onele 

in Indonesië. Vooral Amerika was de Republiek al p van de gebeurtenissen 
dekolonisatiewil, gunstig gezind , en toen Hatt~ ssnatuur lijke uiting van 

. . e n oekarno · grondgeb1.ed 1.n september 1948, een communistische op e1.gen 
neersloegen, steeg hun aanzien tot grote hoogte bi~p~tand doeltreffend 
Midden juli 1948 confereerden de leiders van de IndJ et _state Department. 

· beh d b · · d Re ubli ,_ · ones1.s che d 1 b' n1.et oren l.J e p e,..,, l.n Bandeeng over de ee ge l.eden, 
van een interimregering in de overgangstijd naar d vorm en _ b~voegdheden 
Indonesië. Deze bijeenkomst voor Federaal Overleg ~Bsouvere1.n1.teit van 
ontwerp-regeling op voor een interimregering Dit .F.O.), leverde een 

· ontwerp week t van een concept dat Van Mook reeds naar Nederland h d 5 erk af 
De federalisten, zoals deze leiders van de onder V a verzonden. 
leiding opgerichte negarah's (deelstaten) werden an Mooks voortvarende 
merkwaardige relatie met de Nederlandse regering.g~noemd, stonden in een 
de Republiek wenste zij nadrukkelijk wèl samen te n tegenstelling tot 
om een souvereiniteitsoverdracht te bewerkstelll.' werken met Nederland 

gen maar · · 
deze tegemoetkomende houding werden ze door Van M ~' JUl.St door 

. · · oo,.., en Den H · echt ser1.eus genomen. Bovend1.en vertegenwoordigden z ·. aag n1.et 
een gering gedeelte van de Indonesische bevolking. l.J de facto maar 
Toch zou Nederland, als met de Republiek geen over eenstemmin t b viel, zich wel moeten richten tot de B.F.O en 00~ g e ereiken 

· • "' naar buit . te verdedi_gen dat de federal1.sten echte vertegenwoordi en toe dienen 
nesische volk waren. ~assen onderkende dit en hield _gers van het Indo
aanvaarding frequent bezig met de B.F.o. In plaats z~ch vanaf zijn ambts
Van Mook, die hij toch spoedig wilde lozen, op te van de adv~ezen van 
hem het kabinet, g~_ hoofdlij~~n _va~ het B.F.O.-~~~~~~nonam , hij, en met 
lopige regering ~ _ _l:~s_ta~n~_e ul.t een onafzetbaar Dire-~_yr;_t:..:._ E_en_y_pq_t:.=__ 
sisc~e __ le~~~2-~et grote bevoegdheden, st aandè boven de l.um van drie Indone
den. --~--'1!~!:~9Emwoordigers en regeringen der ·d-eel state departementshoof
ri~~e ~nb~~~hebben bij de vorming van de {nterimre e~ zouden een belang
voorzien in g~p_ voorlopig parlement en de handha,. · g ing. Tevens werd 

-~ - - ·- ..... l.n_g va h -
gezäg-in ~=--~~;'gangstijd in de pe! soon _y~-- ~en Hoge- Ve;-- et Nederland~~ -
va~~Kroo~. Dit voorstel week, zoals gezegd ~t ~ tegenwaardiger .r. -- - ' er,.., af van d van van Mook. Deze zag meer in een raad van depart e gedachten 
be . d ementshoofd vreesd voor overheersl.ng oor de Republiek, ofwel i . en en was 
Soekarno geen overeenstemming te bereiken viel vo ' nd1.en met Hatta en 

. . . , or een ond tl.ng van het D1.rector1.um door te zwakke federale p 1 . . . ermaats bezet-
ring en de federalisten, buiten Van Mook om die ~ hl.tl.c~. Toen de rege-

. ' Zl.c bezi h' communistische Madl.oen-opstand, in september tot g l.eld met de . overeenste · 
en de landvoogd h1.ervan eerder door de pers dan d mm1.ng kwamen, 

. oor de Offi . -1 gev1.ng op de hoogte werd gesteld, diende hij vol c~e e bericht-
1 HOVe!!Wer 1948 zijn ontslag in. rancune met ingang van 
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5 _ De Nood van de Noodwet Indonesië 

Ter,.; ij 1 de kranten nog vol stonden van de ontslagaanvrage van de h:i te 
nant-gouverneur-generaal, diende minister Sassen op 15 ok_toher 1948 een 

. we~sont_weq~ in dat de naam_ droeg: ·~ontwerp-Noodwet Indo~sië . Va~~ege 
"buitengewone en dringende omstandigheden" die zouden eisen da t op kor
ter termijn dan bij de wet mogelijk was maatregelen konden worden ge
nomen, was een parlementaire behandeling van een wetsvoorste l tot het 
treffen van voorzieningen m.b.t. de overgangstijd volgens Sassen on
mogelijk. Het ontwerp machtigde de Kroon om voorlopige algeme ne maa t 
regelen te nemen m.b.t. de voorbereiding van en overgang naar de ni euwe 
rechtsorde, waar de Grondwet sinds 2 maanden van sprak. 
Was er inderdaad sprake van "uitzonderlijke omstandigheden" die het ne 
men van maatregelen in Indonesië buitengewoon urgent maakten? In de twee 
maanden die verliepen tussen de vaststelling van het XIVe hoofds tuk van 
de Grondwet en de indiening van het wetsontwerp Noodwet Indonesië, 
waren er geen vorderingen gemaakt met enig overleg met de leiders van 
de Republiek. Een poging van het Amerikaanse lid van de VN-comrnissie, 
Cochran, om de partijen weer aan een conferentietafel t e krijgen, strand
de al in de beginfase. Zijn 'concept-overall-political-settlement' werd 
noch door de Republikeinen, noch door Nederland inhoudelijk ondersteund13 l 
terwijl de regering bovendien, zo werd Conchran op 4 oktober te verstaan 
gegeven, niet inhoudelijk wenste te onderhandelen, voordat de republi
keinse regering op zou treden tegen de openlijke vijandige acties en 
propaganda en voordat zij de illegale wapensmokkel zou beëindigen. Hoe
wel het Cochran-plan reeds bij de geboorte werd gesmoord, kon het moei
zame contact met de Republiek niet de reden zijn geweest van de indiening , 
van de Noodwet. Immers, ook na het van kracht worden van deze wet, zouden 
Stikker en later ook Sassen nog rechtstreekse onderhandelingen met de 
Republiek voeren. 
Een meer geloofwaardige achtergrond voor de Noodwet is gelegen in een 
verslechterende militaire situatie. Deze was in oktober inderdaad zorg
wekkend. Langs de weg van de infiltratie bevonden zich reeds 11.000 ge
wapende republikeinse guerillastrijders op West-Java, terwijl het aantal 
moorden op en ontvoeringen van Nederland-gezinde Indonesiërs met de week 
schrikbarend toenam. Reeds in augustus en september drongen echter de 
militaire leiders aan op militaire actie. De onrustige en chaotische 
sfeer in Indonesië was dus op zijn minst voorzienbaar geweest ten tijde 
van de tweede lezing en bovendien was voor een militaire actie zoals die 
van augustus 1947 in het geheel geen Noodwet noodzakelijk. 
Ook zonder machtiging van de volksvertegenwoordiging om voorzieningen 
te treffen m.b.t. de nieuwe rechtsorde, zou naar Nederlands staatsrecht 
de regering politieel ingrijpen kunnen laten plaatsvinden. 
De riood waarop het wetsontwerp doelde lijkt meer van politieke aard te \i! 
zijn geweest. De regering wenste armslag te hebben om op zeer korte ter- ;I ! 
mijn een bestuursregeling in Indonesië in te doen gaan, liefst in over- ~ 1 
eenstemming met de Republiek et:~ §l.nge_r~- l?.Y..iteo_ de_ ~epubliek om. J I 

oe ·fedeï:·alis-ten drongen aan op spoedige maatregelen en Sassen wilde, 
juist om wankelmoedigheid bij hen te voorkomen (~ nog steunden zij 
Nederland) de interimregeling instellen, echter niet dan na een laatste 
poging te hebben gewaagd bij de Republiek. _ A_ls de ontj\'~r_§!_g:e ~r:L 
Bewind in Overgangstijd (reeds klaar -en-kr.i-}- de._T_.K.:g::r;;i,_f_fie ter . illzage_ 
gelegd)'Ïi.-Ü à1 in een wet zou worden vasi;g~legd..__g_QU...e.r...spxake- zi-3-n -. v.an 
een e ëï1zî jdi'ge Nederlandse beslissing L hetgeen..in .de .internationale kaart 
van de··-republikeinse leiders zou spelen. Om die reden moest de normale 
wetgevingsprocedure die de parlementariërs op grond van de Tweede lezing 
hadden mogen vérwachten, wijken. _____ .-/ 
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6. Parlementaire behandeling 

Het ontwerp Noodwet-Indonesië, zoals ingediend bij Koninkl ' . k 
van 15 oktober 1948, kende de volgende hoofdpunt~n h l.J e Boodsch ap 

: mac tiging van d 
wetqever aan de Kroon om i. ·p.v. wettelijke · voorzieni e 

ngen, voorlopi 
algemene maatregelen van bestuur te treffen voor h t ge 
in Indonesië. Deze maatregelen moesten in de geeste ovdergangsbewi nd 

van e Grondwet · · 
en mochten slechts van bepaalde, het Indonesisch best b Zl.Jn 
grondwetsartikelen afwijken. De maatregelen dienden uu~ etreffende, 
krachtigd te worden door de Kamers en wanneer ZiJ. v nad maanden be-

. . . an e Grondwet - k 
zelfs met gekwalJ.fJ.ceerde meerderheJ.d. De Noodwet zou arwe en 
1 juli 1949. Minister Sassen had haast, getuige de wi·moeten werken tot 
parlement opjoeg. De schriftelijke behandeling werd 

0
]ze waarop hij he t 

nen 1 week afgehandeld. P zijn verzoek bin-

Drie dagen na vaststelling van het Voorlopig Versla 
de Memorie van Antwoord en een Nota van Wijziging eg ~:~senteerde hiJ 
debat een aanvang nemen (25 oktober). n het mon delinge 

In het 1 X~orlopig Verslag kwam de kritiek van de Kamer onv 
voren. Algemeen was de Kamer van mening dat het erholen n aar 

' ontwerp te . 
nl. door een wel zeer korte Memorie van Toelichtin . sumiTQer, 
wezen werd naar 'buitengewone en dringende omstandJ.' gh, wdaarJ.n slechts ver-

. g e en • g t' 
was. Welke waren deze omstandJ.gheden, en was deze N d ' emo J.veerd 
lijke oplossing? Zelfs regeringspartijen zetten vra~ot:~t de enige moge
wettelijkheid van het ontwerp (CHU) en vroegen zich gf ens bl.J de grond
regeling door de wetgever, waarbij aan de Kroon nad a ~f een J.nhoudelijke 

ere J.nvulli 
den gelaten op een door haar te bepalen tijdstip niet . . ng zou wor-
(KVP) • De ARP volhardde in het verzet tegen de Ind ?UJ.ster ware geweest 

. onesJ.sche p 1 . t . 
noemde het ontwerp nl.ets meer dan een ongemotiveerde . 0 ~ J.ek en 
het parlement, die bovendien in strijd was met art 

2
UJ.tschakelJ.ng van 

vertegenwoordigers drongen aan op de eis dat deze ~ ~O GW. De PvdA
gekwalificeerde meerderheid aangenomen diende te w do wet zelf ook met 

or en Lie 
dat de voorzieningen o.g.v. deze Noodwet v66r 1 jan . • ver zag men ook 
i.p.v. 1 juli 1949. uarJ. werden getroffe n 

Het had er alle schijn van dat Sassen zich pas na h t . 
aliseerde dat een zo ingrijpehd wetsontwerp een ui~~ V~orlopJ.g Ve rslag re
verdediging noodzaakte. In zijn Memorie van AntwoordoerJ.g beargumenteerde 
ook uitvoerig de motieven die de regering tot dit on schetste hij d aarom l S) 
In de directe stijl die hem eigen was, gaf hij aan dt~erp hadden geb racht. 
plicht achtte zo snel mogelijk de nieuwe rechtsorde ~ de regering het haar 
wezenlijken. Dat zowel op basis van het federaal ov l.~ Indonesië te v er
handelingen met de Republiek. Zeer spoedig zou nu e:r ~g als van de o nde r
stand moeten komen, omdat de situatie in Indonesie- ntJ.nterJ.mregeling tot 

me de da 
der ~erd. ~at kwam vooral door handelingen die stri'd ' g zorgwekken-
lijk bestuur in met name de niet onder Nederlands g~ J.g waren met deugde
Het overleg met de Republiek zou, zo betoogde Sassenzag staande qebieden. 
komen indien reeds tevoren een interimreqeling werd ~ ern~t~g in gevaar 
indruk wekken dat Nederland tot een eenzijdige reqel~~ge~J.end: Dit zou d e 
Zouden deze onderhandelingen nu slagen, dan moest zo g 

0~ WJ.llen komen. 
den begonnen. Ook als de onderhandelingen mislukten spoed~g mogelijk wo r 
lijk de interimregeling worden doorgevoerd sassen ' moest zo sne l moge-

d . · • meende ook d t 
moest worden gehouden met e ZJ.ch van dag tot dag wi· . a r ekening 
in Indonesië. Steeds waren daarbij beslissingen op k]ZJ.qende omstand i g hede n 
kelijk. Vandaar dat de regering niet gebonden kon z · ~rte termi j n noodza -

. · · · b 1 ' ~Jn aan een · Wl.JZl.gJ.ngen vat are rege J.ng. Het volgen van de n 1 nJ.et v oor . . orma e wetg . 
dure zou, zo schreef hl.], onder de huidige omstandi h e v J.ng s proce-
bare schade voor het Koninkrijk" kunnen leiden Do g deden tot "onv oorstel 

• or e ei 
tiging zou echter de macht en invloed van het parle . s van b ek r ach-
Met opmerkelijk gemak kwam Sassen in de Nota van w · ~ent J.n stand b li jven . 

. l.Jziginq en t 
suggestJ.es van de Kamer op een aantal niet onbelan r ' . e gemoet aan 

g l.]ke Punten . In het 
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gewijzigde ontwerp kwam nu te staan dat voor aanname van d e Noodwet een 
gekwalificeerde meerderheid nodig was. Bov end ien werd d e st r ee fèatum van 
1 januari 1949 opgenomen. De Minister eind i gde zijn 11emorie v a n Antwoo r d 
met de onverhulde dreiging dat de regering de gevolg en van het n i et- aan
vaarct'en v;,.n .d.it wetsontw~rp, .. niet vo~r haar verantwoording zou wi llen ne
men. Zij kon niet haar zware taak op dit punt voortzetten, zonde r een wet
telijke regeling als de onderhavige. 
Het openlijk zwaaien van Sassen met zijn net aangeschafte porte f euille 
(en die van zijn collega's) deed de kritiek ook in het debat i n d e Kame r 
niet verstommen.De traditionele oppositie tegen de na-oorlogse I ndonesië
politiek, AR, communisten en KVP-dissident \~el ter namen met voorzienbare 
kracht afstand tot het gewijzigde ontwerp. lG) 
Alle drie oppositiesfracties beleden de ongrondwettigheid van een e e nmaal 
tot stand gekomen Noodwet Indonesië en wezen op de zeer beperk t e , ha a st af 
wezige, invloed van het parlement die met de aanneming v an het ontwerp op 
het Indonesisch beleid zou resteren. 
Welter was het meest beeldend in zijn verwerping: "Het eerste we t sontwerp 
( .... ) hakt aan de grondslagen van onze Grondwet met een b ijl; het t weede 
( •..• ) hanteert een elegant floret, maar de wonde is even dodelijk". De 
noodzaak van het wetsontwerp kon Welter in het geheel niet ontdekken . De 
regering kon immers de Republiek een termijn stellen waarbinnen ja o f nee 
kon worden geantwoord op de regeling, waarna deze bij het parlement a an
hangig zou kunen gemaakt. 

Suggesties van de Republiek zouden dan eventueel kunnen worden overge
nomen. ARP-leider Schouten zag geen enkele zakelijke reden voor de mach 
tigingswet, vooral niet omdat de situatie in Indonesië al zeer lang 
hoogst ernstig was. Zijn fractiegenoot Gerbrandy belichtte de staats
rechtelijke bezwaren. Art. 210 GW was volgens hem reeds exceptioneel 
recht omdat het grondswetswijziging mogelijk maakte zonder Kamerontbin
ding. De wetgever had niet het recht of de bevoegdheid om in dit uit
zonderingsgeval ook nog de Staten Generaal uit te schakelen. Vooral de 
oppositie zou op deze manier worden uitgeschakeld, reden waarom Ger
brandy "met hart en ziel tegen het verderfelijke product van dit kabi
net" zou stemmen. 

CPN-leider Paul de Groot hekelde het gebruik van noodwetten, die de 
steeds verdergaande ontaarding van de burgerlijke democratie toonden. 
Zijn fractiegenoot Stokvis hield daarop een betoog dat Gerbrandy zou 
doen opmerken dat spreker weliswaar communist was maar toch juridisch 
zeer juiste opmerkingen maakte. Stokvis noemde het ontwerp een staats
r~chtelijk monstrum, omdat het enerzijds de invloed van het parlement 
terugbracht tot een schijnmacht en anderzijds het strijdig was met 
de Grondwet. Artikel 210 GW sloot immers delegatie uit. "Maar het pro
blematisch èoel móet de ondeugdelijke middelen heiligen" alsdus de CPN-er. 
Van de regeringspartijen bleek de CHU, ook na de Nota van Wijzigingen, 
het moeilijkst aan de Noodwet te kunnen wennen. Niet enkel de positie 
van de Staten Generaal was een moeilijk te verwerken zaak, ook de mate
riële kant van het ontwerp stuitte op bezwaren. Het overleg in Indonesië 
was nog niet afgerond. De regering kwam nu met een noodwet en legde tus
sen art. 210 GW en de daarin vereiste voorzieningenwet als het ware een 
rookgordijn. Een constructie als was de noodwet zelf een voorzieningen 
wet ex art". 210 GW, kwam Tilanus verwrongen voor. Welke de reden voor d e 
spoed kon zijn, was de CHU ook na de M.v.A. niet duidelijk geworde n . Mo
gelijkerwijs, zo opperde Tilanus, wilde de regering zo snel mogelijk mid
dels de noodwet een nieuwe positie voor Van Mooks opvolger creëre n . 
VVD-fractievoorzitter en rechtsgeleerde Oud deed nada t zijn frac tieg enoo t 
Vonk zijn volle tevredenheid had uitgesproken over de M.v.A. e n de pe r soo n 
vari Sassen,een uitvoerige poging om aan te tonen dat de ongrondwettigheid 
van deze Noodwet slechts een vermeende was. Het probleem waar he t b ij d e 
Noodwet in wezen om ging, was, aldu s Oud, het probleem van de delegat i e . 
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De we t ge v er -de l egeer t z i j n taak a a n à e Kroo Al . 
h . · n . d an n1et 1erva n wa s een o ud s tr ijdpunt Mater iê l . ge oorl oo f d 7 i j n . . ' _e He t gevl. ng allee - - . 
we t g e ve r Haa e en volstrekte onmogeliJkheid . n aoor de f o r me l e 
k . ge \vo r den e n het . . 

e r n1et zo dat de Grondwet een d ergel ij k e s h · was dan ook ze -
H t h · . . c erpe s c heidi ng . e verse 1.1 tussen u1tvoer1.ng en Hetgeving m t ' zo u nebbe n ge wild . 

. . oes eerder grad 1 CJ.plei!l worden beschouHd. "WanneeT on-ze Grond t b - uee dan prin -
we epaald e r 1. 

d e wet opd raagt, geschiedt dac alleen omdat d G e ge l. ngen aan 
t d . ' e r o ndwet daarb · · . 

en e zeggenscnap van de regering wil uitsluit d l. J a e uitsl ui-
G en, us als e e b 

rondwet, dat met deze materie de Staten-Gener 1 . n g e od van de 
I . aa ZJ.ch mede l l 1o uden, maar n1et omdat de Grondwet de State G zu e n be z ig . n- eneraal t e . 
men Wll. Wanneer de Staten-Generaal dus menen d t . . gen Zl.chzelf bescher-

1 . . a Zl J bepaald k rege 1.ng aan de reger1ng kunnen over l aten Zi]·n '· . d . e za en ter 
' Zl.J aar1.n v · ." Oud. Hij voegde er aan toe dat het delegatie vr r1.J , aldus 

stitutio~eel van aard was maar beleidsmatig -I ahagstuk derhalv e n i et con-
. • n et onderha · 

er echter sprake van een nog veel ste rkere posl' t · Vlge g eval was 
1.e van de r · 

normale delegatie. De Noodwet was immers geen g e e ger1.ng dan bij 
wone machti g' wetten ex art. 210 waren grondwetswijzigend van d · - l. ng s wet . De 

. . . aar , en geen 
voer1ngswetten. Bl] zo'n wet ex art. 210 Grondwet normale u it-
t · was men bev d ent1e van de Kroon te scheppen die men wilde m' t b . . oeg e l k e compe -

, l. s ll.JVend b' zen van het XIVe hoofdstuk der Grondwet. 1.nnen de gr e n-
Oud had derhalve een tweetal mogeli j kheden gecreëerd 
passen binnen het grondwettelijke bestel Zi]'n p . _om de Noodwet in t e 

• r1ma1re st 11 . 
van de zelfstandige competentiebevoegdheid, gebaseerd 

0 
e l.ng was die 

de wetten ex art. 210 GW in wezen grondwetswi]' zi d P attrJ.butie, daar 
gen waren e d . van de Grondwet traden. Mocht de Kamer voor deze . . . n us 1.n plaats 

Zlensw1 Jze n· 
bleef nog altijd de mogelijkheid van de delegatiev . 'h . Lets voelen, dan 
d G d d · · r1.J e1d der e ron wet e Staten-Generaal n1et tegen zichzelf .

1 
WetgevE:r, daar 

Wl de besch 
Inhoudelijk had Oud tegen het wetsontwerp welenkelebe ermen. 
bekrachtigingseis zou het voor de Kamer bijzonder moei~;~ren. ~or dE! 
regelen gedeeltelijk te bekrachtigen, terwijl ook a d J~ woroen maat-

. men erlng ha t . sloten leek. Oud zag l1ever een bevestigingswet acht f as liltge-
wetgeving van de Kroonbesluiten zou naderhand dan g hera • De materiële 
. e eel word 
1.n een formele wet. Dat betekende dat de regering het en o pgenomen 
pig invoerde, waarna tijdens de behandeling zowel re w~tsontwerp voorlo-

. · 11 D · · gerlng a ls Ka · · z1g1ngen konden voorste en. e termlJn tussen invo . mer WlJ-
. . erJ.ng en bev t ' . zou dan ook tot een m1.n1mum gereduceerd moeten Horde es 1g1ng 

inwerkingtreding van het besluit zou het wetsontwerpnb _ ~P de dag van de 
worden ingediend. In bovenstaande zin bood Oud dan ookl.J de Kamer moeten 
tie aan van de artt. 2 en 3 van het ontwerp. een nieuwe redac
Voor de Pv.d.A-fractieleider Van der Goes van Naters st 
lijkheid na de wijzigingen die de regering aan het V V ond de grondwette
twijfel. De P.v.d.A. had overigens moeite met de woo;d~nh~d l.ngevoerd buiten 
de datum van 1 januari 1949 en wenste bovendien dat d zo mogell.Jk" bij 

e termiJ' voor b~krachtiging, werd teruggebracht tot 1 maand· "W h n van 3 maanden 
· - · e ebbe h · doen met allerbelangrijkste rechtsnormen, met een or . n ler te 

. gan1eke wet.., . 
een geheel landsbestuur, d1e geen dag langer dan nodi . . ~ev1ng voor 
een Koninklijk Besluit dienen te blijven zitten". g lS ln het kleed van 
Romme kwam als een der laatsten aan het woord in de 

eerste ter · . 
had, met "gepast genoegen" de staatsrechtelijke debatt mlJn. Hij 
zo onderwees hij, het Indonesische probleem niet lag ienhaangehoord, hoewel, 
vlak, doch op maatschappelijk gebied. Romroe sloot zichnaa~tb~~aatkundig 
d~ire stelling van Oud, die de Noodwet apaiseerde v l.J de secun-

. . . . anwege een vr · ' h . 'Jan delegat1e. De pr1ma1re redener1ng van de liberal lJ e 1d 
6 e staatsman t · ij Romme op problemen. De wetgever moest, als hij dan de 5 Ul.tte 
standige competentie verschafte om van de Grondwet af t ~oon een zelf-
hinnen de grenzen van art. 21 0 Grondwet blijven. e WlJken, zelf toch 

Rommekwam tot de conclusie dat hier dus wel degeliJ' k 
sprake was 

gatie van wetgeving, maar niet van verboden delegatie. D' van dele-
in het oorspronkelijke ontwerp twijfelachtig geweest lt was volgens hem 

. f . . , omdat daari d gever n1et zel voorz1en1ngen trof, maar deze overliet n e wet-
aan de Kroon. 
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In het gewijzigd o ntwe r p s t o nd echter dat he t bewind in I ndonesiê zou wor 
den gevoerd "met afwijking van zoveel nodig ". Dat betekende , aldus Romme , 
dat de wetgever zelf een beginse l uitspraak deed dat er bewi ndvoering 
zou komen die afweek van de Grondwet . De uitwerking van de ze beginsel 
uitspraak werd aan de Kroon ove r ge laten , hetgeen bij de delegatie geoor 
loofod wa·s. 
Het antwoord van Minister Sassen begon verrassend . I mp liciet erkende hij 
da t zijn eerste ontwerp-Noodwet inderdaad in strijd was met d e Gr ondwet : 
"Zij (de regering) meent, dat de we t, zoals deze op het ogenblik luidt 
- dus na de Nota van Wijzigingen - zelf is een voorziening, bedoeld in 
art. 210 van de Grondwet". Daarom, meende hij, was dit tweede ontwerp 
niet strijdig met de Grondwet. Het wetsontwerp was zelf een voorzien ing 
door a) voor te schrijven dat v an de Grondwet wordt afgeweken voor zoveel 
nodig en b) het bepalen van het onderwerp -der voo rz i eningen, he t s te llen 
van een datum en de grondslagen waarop de voorzi e ningen d i enden te oe 
rusten, nl. ar t t. 208/209 GW. 
Toe n de Kamer, reeds in het V.V., een grondwettelijke onderbouwing e i ste , 
had Sassen het ontwerp gewijzigd, in een voor de meerderheid aanvaa r dbare 
zin. Hij diende immers, vanwege de eis van gekwalificeerde meerderheid) 
tenminste KVP en PvdA, alsmede één der andere regeringspartijen voor he t 
ontwerp te winnen. De veronderstelling lijkt gewe ttigd dat hij daarom ook 
reeds van tevoren overleg had gevoerd, in ieder geval met Romme, met wie 
hij in zijn antwoord een opmerkelijke eensgezindheid aan de dag legde . 
Ook Sassen kon niet goed inzien hoe men tot een competenti ebepaling ko n 
komen op grondslag v an het Veertiende Hoofdstuk der Grondwet, als de wet 
niet zelf een voorziening was in de zin van art. 210. In zijn antwoord 
weersprak Sassen de suggestie van Tilanus en Van der Goes dat de noodwet 
wellicht nu werd ingediend om een nieuwe positie voor de opvolger van 
Van Mook te creëeren niet. De verslechterde situatie in Indones iê. was 

17
) 

echter, gezien de infiltraties en bestandsschendingenJ de dringenste reden. 
De regering zou alles op alles zetten om met de Republiek tot een accoord 
te komen, maar voorwaarde was dat er aan deze situatie een einde zou komen. 
Mocht de toestand niet veranderen dan moest zo snel mogelijk uitvoering 
worden gegeven aan de resultaten van het overleg dat met de federalisten 
had plaatsgevonden, m.a.w. het BlO-ontwerp dat reeds vertrouwelijk bij de 
griffie van de Kamer ter inzage lag. 
Sassen wenste vast te houden aan de termijn van 3 maanden tussen voorlo
pige maatreg;!len en hun bekrach tiging, omdat deze termijn de regering de 
kans zou geven om de regelingen te wijzigen. Van der Goes' advies om dan 
maar met een "novelle" te komen, 'Wees hij af indien niet "onafwijsbaar 
noodzakelijk". Tegen de vorm van een bevestigingswet, zoals Oud voorstelde, 
had de regering geen bezwaar, wel tegen gelijktijdige i ndieni ng van de 
bevestigingswet en afkondiging van de maatregelen. 
Tens~otte deeld& Sassen mee dat de door hem gestelde kabinetskwestie geen 
onnodig dr'èigement was. De regering had dit "bedoeld en geschreven als een 
openhartige mededeling aan de Kamer om de ernst van de toestand te onder
lijnen, zoals zij die ziet, en niet minder". De regering moest deze waar
schuwing handhaven. 
De repliek in het debat was vervolgens weinig inhoudsvol. Schouten verweerde 
zich tegen de aantijgingen van Romme en OUd als zou de ARP weinig princi
piëel zijn door het wetsvoorstel in strijd met de Grondwet te achten, maar 
ondersteuning te laten afhangen van de noodzaak ertoe. Schouten merkte op 
dat hier sprake was van staatsnoodrecht en dat dit staatsnoodrecht niet in 
alle gevallen onaanvaardbaar was. De uiteenzetting van Sassen had de AR 
echter niet kunnen overtuigen. Welter sloot zich hierbij aan. 
Tilanus liet, in tegenstelling tot Schouten, weten dat de nader gegeven in
lichtingen over de situatie in Indonesië hadden bijgedragen tot beter begrip . 
De vraag bleef echter bij de CHU of het wetsontwerp wel staatsrechtelijk 
aanvaardbaar was. Het verwerpen ervan had echter, zo had de CHU van Sassen 
b egrepen, ernstige staatkundige gevolgen. Om deze reden zouden een aantal 
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leden van de CH_:fractie hun stem, zi j het n i e t zonde r e nige a a r:e li r:.g , 
niet o nthouden aan het o ntwerp . 

van der Goes bleef bij zijn bezwaren te ge n de d r ie - maandentermijn en 
stelde bij amendement voor dit te wi j zige n i n 1 maand. Oud herhaa lde zijn 

.b~v~stigingswet-voorstel. 

Sassen ging in dupliek zonder slag of stoot zowel me t d e é é n - ma anjte r mijn 
als met oud's redactievoorstellen accoord. Bove ndien werden de woo rde n 
"zo mogelijk" bij de datum van 1 januari g:schrapt. 

Diep in de nacht ging de Tweede Kamer u1.te1.ndel1.Jk accoord met he t voor s t el 
met de benodigde 2/ 3-meerderheid (69 tegen 25). Tegen stemde n d e aamve zige 
leden van CPN, AR en SGP, alsmede Welter en de CHU-Kamerleden Schma l e n 
Van der Feltz. Aldus gewijzigd ging het wetsontwerp 4 dagen l a t e r (29 okto
ber) in behandeling bij de Eerste Kamer. De Senaat keurde de Nood wet goed 
met 38 tegen 12 stemmen. Opnieuw viel een CHU-er uit de boot, t e we ten de 
heer Reyers. Hoewel politiek minder relevant was het E.K.-debat juridisch 
interessant. Ditmaal was het de CHU, bij monde van Po llema, d i e het •.vetsont 
werp slechts aanvaardbaar achtte als "een uiting en een uitv l oe i sel van 
het staatsnoodrecht". VVD-er Molenaar sloot zich aan bij het s t a nd pun t 
van zijn partijgenoot Oud omtrent vrijheid van delegatie. 

ARP-senator Anema, even fel als collega Schouten in de Tweede Kame r viel 
nu juist over deze delegatiev~ijh~id. De uit~ondering op deze vrij~e id 
was volgens hem juist gelegen 1.n d1.e GW-bepal1.ngen die "waarborging e n 
regeling van de volksrechten en het tot stand brengen van de organieke 
staatsregeling" betroffen, derhalve wanneer het gaat om fundamentele vrij
heden en het gezag. In die geva~len zou de wetgever zelf moeten optrede n 
en was delegatie uitgesloten. H1.er betrof het volgens Anema een organ~eke 
staatsregeling en bovendien had de GW-gever zijn eigen macht in art. 

2 10 GW reeds gedelegeerd aan de wetgever. Deed de wetgever dit zelf weer da n 
verkreeg men "delegatie in het quadraat". Voor Anema was de Noodwet dan 
ook enkel aanvaardbaar als staatsnoodrecht, waarvoor echter e en noodtoe 
stand ontbrak. 

Zo werd de Noodwet, tegen de wil van vooral ARP en CPN, door be l.de Kamers 
geloodst. De tekst bereikte nog op 29 oktober 1948 het Staatsblad ( I 

46 1
) . 

Hoe dringend sassen de Noodwet nodig.had om in de opvolging van Van Mook 
te voorzien in een nieuwe constellat1.e, bleek wel uit het feit dat he t K.B. 
tot instelling van een Hoge Vertegenwoordl.g~r van de Kroon van dezel f de 
datum was (!462). Daarmee had de Noodwet Zl.Jn _eerste en achteraf bezien 
ook laatste dienst bewezen. Ook h~t BIO-beslul.t (de voorlopige voorzienin-
gen) zou half december nog op bas1.s van de Noodwet genomen word d't 

l ·t · - en, maar 1. besluit zou door de daaropvolgende po 1. 1.ele actie en het int . 
1 k · · t k · · e r n a t1.on a e rumoer zijn materiële bete en1.s noo1. ver rl.]gen. 

De parlementaire geschi~d~nis van de Noo~wet-Indonesië toont naast d e 
staatsrechtelijk~ enpoll.tl.eke tegen~telll.ngen l.n het parlement ook aan dat 
~;nl.·s -te.r S<l"ssen een uiterst pragmat1.sche, bestuursgerichte pol ' t · 
u~ . 1. l.CUS was. 
die echter niet altijd even behendl.g opereerde. Sassen kwam de Kamer in 
met . een ontwerp dat van alle kanten bezwaren opriep, zonder en · 

. . ~ge noemens-waardige toelichting en zonder een Vl.S~~ op _ de staatsrechtelij k e kant ervan. 
Reeds na het Voorlopig_Ve~slag.~oest hl.J Zl.Jn tekst ingrijpend wijzige n. 
Niet de minister gaf ul.tel.ndell.Jk een (vermeende) grondwettelijke o nde r 
bouwing, maar de Staten-Generaal. Pas toen Oud en Romroe hadden gesproken 
bekende hij kleur. Ook zijn tweede ontwerp bleef niet geheel ov . d N 

. . h' . ere1.n • a een inhoudelijk zw~~k~ verdedl.gl.ng moest l.J_uiteindelijk accoo r d g aan me t 
de belangrijkste Wl.JZl.gl.ngen, dat de voorlop1.ge maatregelen 

. _ _ . . . _ _ p e r s e g eno men 
moesten worden voor 1 Januarl. 1949 en b1.nnen een maand dienden t e wo r de n 
gevolgd door een bevestigingsw~t. De Tweede Kamer bracht daarmee het oor
spronkelijke ontwerp, dat u1.tg1.ng van zeer ruime en wat tijd betr e ft onge
limiteerde bevoegdheden van de Kroon, terug tot engere, meer a anvaardba re 
proporties, waarbinnen de Staten-Generaal hun greep op de Indone si sche 
gebeurtenissen enigszins konden behoud e n. Sassen was in Zl.]n voo r tvarend 
heid duidelijk te hard v a n s t apel gelopen e n \verd doo r de K~mer ~ 

- " op gepas~e 
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•.v ijze tot de orde geroepen. Toch kon h i j acn t eraf t e vreden z i j ;. : i . ·,~ -~d -
' i ~ nen van zijn voorstel , machtiging to e r u ime bevoegdheden -::,· . i _,.,d 
van regelgevi ng tege n de bedoel ing van art. 2 10 GW in , •.va r en ""' "-n ·"" _ :_- .ci .: 
ment, zij het niet zonder mokke n, geaccepteer d . Dat je Noodwe t t~PS~ ) t te 
sl~cbts van betekenis was voor de benoeming van Beel, kon Sa ssen · 1 i ~~ be 
vroeden. 

7. Het staatsrechtelijke karakter van de Noodwet Indonesië 

De Noodwet Indonesiê van 1948 kan staatsrechtelijk op meerdere wi j ze n 
worden beoordeeld. Zowel in de Staten-Generaal als later in de litte ratuur 
is dit dan ook gedaan. Tussen de beoordelingen loopt één grote scheidsl ijn , 
nl. de opvatting over de al dan niet grondwettigheid e rvan. Enerzij d s 
bestaat de mening dat de Noodwet binnen de grenzen van de Grondwet van 
1948 is gebleven en anderzijds de opinie dat zij daar bui ten lag. 
Voor deze laatste zienswijze is dan weer van belang of de Noodwet, zijnde 
ongrondwettig op andere manier aanvaardbaar wa s, nl. als een acceptabele 
uiting van subjectief staatsnoodrecht. Hiermee wordt aangeduid dat de in 
concreto meest gerede overheidsinstantie, als staat en volk in nood ver 
keren, de bevoegdheid heeft om, terwille van beide, zo nodig met over
treding van de regels van objectief recht, te doen wat onder omstand i g
heden gedaan moet worden; Salus populi, suprema lex. In de praktijk zou 
dit kunnen betekenen dat er z i ch gevallen voordoen waarin normale (grond-) 
wettelijke bepalingen voor het totstandbrengen van besluiten niet kunnen 
functioneren, bv. als de te nemen maatregel zo urgent is, dat een normale 
procedure te veel tijd zou vergen. Bij de Noodwet deed Sassen op dit sub
jectieve staatsnoodrecht een beroep, zij het tussen de regels door. 
De Kroon heeft volgens het huidig art. 57 Grondwet zelfstandige bevoegd
heid tot regelgeving, behalve als het gaat om maatregelen door strafsanc
ties te handhaven. De Kroon mag echter niet zonder meer overal regels stel
len. Indien de Grondwet een regeling opdraagt aan de wetgever in formele 
zin, is dit uitgesloten, tenzij de formele wetgever zijn door de Grondwet 
geattribueerde bevoegdhei~ overdraagt aan de Kroon. De grote vraag bij de
legatie van regelgeving was tot dusverre, in hoeverre het de fo rmele wet
gever vrij staat bevoegdheden die hem door de Grondwet zijn opgedragen, te 
delegeren aan de Kroon. Zijn er aan de delegatiemogelijkheid grenzen te 
stellen? 
Voor Oud was, zo bleek bij de parlementaire behandeling van de Noodwet 
Indonesië, delegatie van wetgeving geen juridisch probleem, maar een 
vraagstuk van beleid. Dit standpunt stuitte op grote bezwaren in de 
litteratuur. Vegting en Duynstee 'namen in hoofdzaak de .zienswijze van 
ARP-senator Anema over. Vegting achtte het een misvorming van de bedoeling 
van de Grondwetgever als de artikelen zo werden uitgelegd dat, los van de 
concrete i~oud, •de wetgever de volledige vrijheid zou hebben naar eigen 
inzicht te bepalen of hijzelf de taak vervulde of een ander. Met betrek
king tot het bestuur in Indonesië in overgangstijd merkte Vegting op dat 
de grondwetgever vanwege exceptione~omstandigheden het aanvaardbaar acht
te dat zijn taak werd overgenomen door de, gekwalificeerde, wetgever, maar 
dat hij het nog niet gelijkelijk aanvaardbaar had geacht dat de wetgever 
beoordeelde in hoeverre deze taak aan de Kroon kon worden overgelaten. 
Vegting oordeelde dat hiervoor ook niet de minste aanleiding te vinden was 
in de behandeling van de Grondwetswijziging van 1948: "Men kan rustig 
zeggen dat niemand die betrokken was bij de herziening van de Grondwet 
aan deze opvatting van art. 210 zo gedacht heeft".De Noodwet Indonesië 

d . 18) 
werd daarom, volgens hem, ongron wett1g. 
Duynstee meende dat delegatie wel degelijk een rechtsvraag was op terrein
nen waar een opdracht tot regeling aan de wetgever was gegeven. In het 
algemeen sloot de grondwetgever volgens hem delegatie uit, wanneer hi j 
de regeling opdroeg aan de wetgever. Slechts waar interpretatie ertoe leid
de dat delegatie van onderdelen der regeling niet uitgesloten was, kon 
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dit rechtens toelaatbaar zijn: "Moet men aanne men dat de Grondwet een uit
puttende regeling door de wetgever bedoeld heeft, dan is delegatieongeoor
loofd. Is dit niet het geval, dan schijnt tegen delegatie, die zich beperkt 
tot details geen bezwaar", zo had ook Van der Pot al in zijn handboek 
g~schreven, hetgeen later herhaald zou worden door Donner. 19) 
Duynstee vond dat, indien de Grondwet uitdrukkelijk een bepaalde materie 
opdraagt aan de wetgever, dit is omdat de Grondwetgever meent dat hiervoor 
bijzondere waarborgen moeten zijn, namelijk samenspel van Kroon en Staten
Generaal, uitgebreide procedure van wetgeving en openbaarheid van behandeling, 
welke bij een A.M.v.B. ontbreken. "Zo mogelijk nog onjuister" dan Oud's 
theorie noemde Duynstee het betoog van Romme dat de Noodwet Indonesië 
slechts een "uitwerking" ove~liet aan de Kroon, hetgeen een misvatting 
was van het begrip détail. 20 

In zijn preadvies van 1951 vond Steilinga aansluiting bij Vegting e n Duyn
stee: "Het betekent immers dat men praktisch alle waarde aan de Grondwet 
ontneemt en het gehele staatsbestel op losse schroeven zet"?ldonner meen
de in dat zelfde jaar dat in Oud'~ visie de sprong van verdediging van 
materiëkwetgeving door de.Kroon ~n het algemeen naar de verdediging dat 
de Staten-Generaal te allen.tijde mogen delegeren, te groot was. Volgens 
Donner heeft de GW in' ons staatsbestel tot taak de burgers allerlei waar
borgen te schenken tegen overhaast en tyranniek staatsbestuur. Indien de 
GW opdracht gaf, was dat niet ter bescherming van de Staten-Generaal te
gen zichzelf, maar ter bescherming van de burgerij tegen nonchalance en 
gebrek aan verantwoordeli~khe~dsb~~ef bij haar vertegenwoordigers, het
geen wel eens nodig kan z~jn ~n t~)den van felle politieke strijd. Het 
geheel der grondwettelijke bepalingen overziende kwam Donner tot de con
clusie, dat waar bepalingen regeling door de wetgever voorschrijven, 
tegen delegatie geen bezwaar beh~efde.te worden gemaakt, tenzij de tekst 
of de geschiedenis van die bepal~ng z~ch daartegen uitdrukkelijk verzet. 22) 

Delegatie van wetgeving is m.i. een beleidsvraag wanneer het betreft een 
materie waarvan de Grondwet zich heeft onthouden van een oordeel 

0 d ' ver het tot regeling bevoegde orgaan. In ~en echter de Grondwet op enigerlei 
wijze spreekt van een taak van de wetgever, zal d.m.v. onderzoek naar de 
intentie van de Grondwetgever moet~n worden beoordeeld of en in hoeverre 
delegatie geoqioofd is. Een ze~er d~en~ dit al ~~t geval te zijn indien de 
Grondwet, blijkens de bewoord~ngen, u~tdrukkel~Jk regeling lijkt op te 
dragen aan de wetgever. De Grondwet heeft, naar Donner opmerkt, in de 
eerste plaats zijn betekeni~ als een samenstel van . w~arborgen, die ge
schapen zijn voor de overhe~dsonderdanen, tegen On]u~st en onwaardig beleid 
en handelen van staatsinstell~ngen. De rechtstaatsidee, welke er 't-

t . t . d 1 . . k van u~ gaat dat alle machten in de staa u~ e~n e ~J gebonden zijn aa d _ 
tt . d 0 k · t n e con stitutie kan een andere opva ~ng an o n~e velen. De wetgever 

·· • d d t · · mag, onder geen ênkele voorwaar e, over e cons ~tut~onele grenzen ga f 
i . t t b l an o deze hier en daar bijbu gen u~ oo?pun van e eid, tenzij er werkelijk 

sprake is van hoge nood, maar dan ~s men, om met&Ellinga te sp k 
· · 1 · t t · b 1 d re en, in een extra-const~tut~one e s~ ua ~e e an • Nog afgezien van het 

evidente voorbeeld van de grondrechten kan het voor de burgers 
. van belang zijn dat i.p.v. door de Kroon, een regel~ng wordt gegeven door de for-

mele wetgever, vanwege.het democrat~sche element daarin, maar vooral 
vanwege de procedure d~e openbaarhe~d en zorgvuldlgheid in zekere z i n 
waarborgen. 
Tegen delegatie van regelgeving behoeft in principe geen bez 

. . waar te wor-den gemaakt (uit beleidsmat~ge over~eg~ngen kan delegatie aanbevelens-
waardig zijn en de wetgever heeft, ~n de h~erarchie der regel 

h . . . h lf gevers het recht te beoordelen wat ~J z~c ze wil voorbehouden en t h ' . 
f . d . d wa ~J wenst over te dragen), zel s ~n ~en e Grondwet naar een for 

1 1 · · k · d t d k me e wet verwiJ' st Tenzij duide ~J ls a e te st of geschiedenis d G 
· . . . er rondwets-bepaling zich hiertegen u~tdrukkel~]k verzet. Elke bepaling 

1 
d 

· · · f . za erhal ve, tot de Grondwetsherz~en~ng een un~ orme2ffgel~ng heeft aangebracht, op 
zijn merites moeten worden beoordeeld. 
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Men ontkomt niet aan de conclusie dat zowel tekst als zeker ook de ge 
schiedenis van art. 210 GW 1948 de verregaande de legatie, toegepast in 
de Noodwet Indonesië, uitdrukkelijk uit s luit. 
Allereerst de tekst van art. 210 zelf: deze spreekt van voorzien i ngen 
"getra.ffen- bij de wet". Het gaat daarbij om voo r :lieningen "waarbi j wordt 
afgeweken van de bepalingen van voorafgaande hoo fd stukke n" van de Gr ond
wet. Deze voorzieningen moeten bij wet, via gekwalificeerde meerde r he i d , 
worden gerealiseerd .• Voor voorzieningen waarbij niet van de Grondwe t 
wordt afgeweken wordt geen regeling aan de gekwalificeerde wetgever op
gedragen, hetgeen impliceert dat dergelijke "ongevaarlijke" voorzienin-
gen zonder enig probleem door de Kroon getroffen mogen worden. Ui tdrukke
lijk lijkt daarmee de tekst van art. 210 grondwetsafwijkende voorzieningen 
aan de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal te willen voor
behouden. Uit de geschiedenis van art. 210 kan men het vol gende destil
leren: met pijn en moeite was in de strijd om de functie van de Grond-
wet bij de overgang van de nieuwe rechtsorde een politiek compromis be
reikt, dat "gematigd positief" was. Indien de "negatieve" visie had geze
genvierd (het volledig buiten werking stellen van de Grondwet wat Indonesië 
betreft zonder grondwettelijke normen) was er tegen welke delegatie dan 
ook geen bezwaar geweest aangezien de wetgever in zijn beleid volledig 
vrij was. In plaats hiervan werd echter gekozen voor een "doorbraakwet", 
die van de Grondwet mocht afwijken, onder omstandigheden en met strenge 
waarborgen. Blijkens de Memorie van Toelichting bi j art. 21 0 wilde de 
regering "er voor waken dat deze (nieuwe ordening) zich nie t ondanks de 
Grondwet voltooit". Het Antwoord van de regering bij de behandeling van 
de· tweede lezing nam elke twijfel weg over wat hie rmee we rd bedoeld: 
minister Sassen merkte op dat de grondvesting van de nieuwe rechtsorde 
in gemeen overleg moest geschieden met de Staten-Generaal, niet enkel 
aan het begin der ontwikkeling, of aan het eind daarvan, maar steeds 
wanneer o.g.v. art. 210 voorzieningen werden gevorder d. Deze toelichtende 
opmerkingen van de regering sloten in ieder geval blanco-delegatie, 
als de Noodwet voorstelde, uit. Een mogelijkheid van bekrachtiging acht er
af door de wetgever, zoals voorgesteld in de Noodwet, doet hier niets 
aan af, het betekende immers alleen dat de pijn van de ongrondwettige 
delegatie voor het parlement zou worden verzacht. De Noodwet Indonesië 
moet dan ook ongrondwettig worden geacht voor wat betreft de delegatie 
van bevoegdheden van de Kroon. "Ook de primaire theorie van Oud kan hier 
niets aan afdoen. Volgens deze theorie was de Noodwet ex art. 210 een 
grondwetswijzigende wet welke eigen competenties kon scheppen, daarbij 
niet gebonden aan de normale Grondwetsvoorschriften. Dat betekende ook dat, 
zoals Ruys de Beerenbrouck in de Eerste Kamer had verdedigd, een derge l ijke 
wet mocht afwijken van art. 112 GW. (nu art. 11~), volgens welke d e wet
gevende ~ mach~ wordt uitgeoefend door Koning en Staten-Generaal tesamen. 
Oud ging er van uit dat dan de wetgever ex art. 210 een attributie
bevoegdheid zou bezitten i.p.v. een delegatiebevoegdheid, juist omdat 
hij in plaats van de Grondwetgever was getreden. Duynstee gaf al aan 
in zijn reactie dat, indien men deze theorie consequen t zou doortrek-
ken, men uiteindelijk toch weer bij het delegatievraagstuk terug zou 
komen . De Noodwet Indonesië was, in Oud's theorie, een afwijking van het 
toenmalig art. 63 GW dat de staatsinrichting in Indonesië opdroeg aan 
de wetgever. In zoverre kon dus inderdaad worden gesproken van een 
attributie door de wetgevèr aan de Kroon. Binnen deze bevoegdheicts
creatie was de Kroon daartoe echte r nog niet gemnc htigd zelf van de 
Grondwet af te wijken, hetgeen art. 210 immersuitdrukkelijk had voorbe
houden aan de wetgever. Indien de wetgever deze, hemzelf geattribueerde, 
bevoegdheid op zijn beurt weer zou overdragen aan de Kroon, was e r derhalve 
sprake van delegatie. Deze de legatie nu was door tekst en geschiedenis 
van art. 210 GW uitgesloten en dus ongrondwettig . 
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Conclusie. 

Wil de Noodwet Indonesië in de geschiedenis toch aanvaardbaar worden ge
acht, althans juridisch geoorloofd, dan blijft slechts een beroep op sub
jectief staatsnoodrecht over. Dat betekent da~ wij de juridische mogelijk
heden ~.b.t~ de· in de Noodwet geregeldé mater~e moeten afwegen in het 
licht van de "dringende en buitengewone omstandigheden" waar de Memorie 
van Toelichting van sprak. Ik acht "staatsnood" niet aanwezig geweest, 
althans niet in die mate dat de Noodwet ermee werd verdisculpeerd. Natuur
lijk was er een situatie die buitengewoon moeilijk was voor de Nederl d 

· 1 · ta · 1 an se regering, zowel politiek als m~ ~ ~r. Te t men de vastgelopen onderhan-
delingen met de Republiek en de talrijke, steeds toenemende bestand
schendingen en misdrijven bij elkaar op, dan is dat een weinig rooskleu
rige situatie, waarin de regering terecht zo snel mogelijk verandering 
wilde brengen. 
Essentieel is ech1:er de vraag of er binnen de geschetste omstandighed 
geen andere,minder ingrijpende mogelijkheden waren dan het indienen vanen 
deze ongrondwettige noodwet . Over de politieke noodzaak van spoed k 
worden geredetwist en mogelijk kan daarin zelfs nood voor staat en anlk 
worden gezien. Indien ~r echter andere, wel binnen de GW vallende m~~e
lijkheden bestonden, d~e minister Sassen kon han~:ren, dan zouden deze 
dienen te prevaleren. Ook zonder Noodwet Indones~e zou de regering het 
ontwerp-BlO-besluit, zoals dat tot stand was gekomen in onderling over
leg met de federalisten, hebben kunnen toetsen aan het oordeel van de 
Republiek. Al naar gelang het resultaat van de besprekingen had de mi
nister de regeling, in alle stilte, kunnen bijstellen dan wel handhaven. 
Daarna zou de concept-regeling, vergezeld van een spoed-Memorie van Toe
lichting, zoals ook de Noodwet kende, en na spoedadvies van de Raad van 
State, aan de staten-Generaal kunnen word~n aangeboden. Daarbij zou de 
volksvertegenwoordiging, overtuigd als ziJ was van de noodzaak van h t 
een en ander, met gezwindheid dit wetsvoorstel hebben kunnen behande~en. 
Theoretisch is zelfs mogelijk dat een wetsvoorstel binnen één d 

_ . ag promo-veert tot wet. oe Staten-Generaal hadden in ~eder geval al eerder laten 
blijken zeer snel te kunnen ha~delen. Het bezwaar van minister Sassen 
dat de regeling snelle aanpass~ng zou vergen aan zich wijzigende omstan
digheden, zou kunnen worden ondervangen door de suggestie van Va d 

" 11 " t ~ D n er Goes van Naters om met . nove ~n e werhen. e operatievrijheid van de 
regering m.b.t. de pol~tieke s~tuatie in Indonesiê zou, bij een snelle 
en adequate behandeling van het BlO-ontwerp door de beide Kamers h 

d R bl . '· . na et verloop van de besprekingen met ,e epu ~eh n~et veel kleiner zijn ge-
weest dan zij was bij de Noodwet. En al zou er een marginaal verschil 
ziJ'n opgetreden, dan nog is dat te prefereren boven het opziJ' zett 

. . . d G en van de Staten-Generaal ~n een sttuat~e w~ar~n e . ron~~lt juist uitdrukkelijk 
de inbreng .. van- de volksvertegenwoord~ging wenste. 
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