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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1952
oudste stuk - jongste stuk: 1941-1956

Archiefbloknummer:
K23065

Omvang:
191 inventarisnummer(s); 1,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het 
archief bevat enkele foto's.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het 
Koninkrijk
Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de 
Rijkssenaat
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-
Suriname-Curaçao
Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet
Sociologische Commissie
Helsdingen, W.H. van

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Op 27 januari 1948 begon de Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao. De taak van deze 
Conferentie werd geschetst als het gezamenlijk opstellen van suggesties voor een reconstructie 
van het Koninkrijk.
In dit archief treft men onder andere stukken over de voorbereiding en het verloop van de 
Rijksconferentie. Daar het in eerste instantie de bedoeling was een Conferentie te houden met het 
oog op een 4-delig Koninkrijk, zitten er ook veel stukken met betrekking tot Nederlands-Indië in 
dit archief.
Verder bevat dit archief stukken betreffende de afvaardiging uit de Staten van Suriname en 
Curacao ter voorbereiding van de samenstelling van hun delegaties , de Nederlandse delegaties en 
hun adviseurs, de afscheiding van Aruba van Curacao, over het ontwerp van de rijksgrondwet, de 
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interimregelingen, landsregelingen en landsgrondwet voor Suriname en de Nederlandse Antillen, 
en nog wat documentatie, zoals kranteartikelen over de Conferentie.
Dit archief bevat ook de archieven van de Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie 
Nederland-Suriname-Curaçao, van de Sociologische Commissie, van de Commissie Onderzoek 
Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk, van de 
Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-
Suriname-Curaçao, de Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp 
Rijksgrondwet en van de Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve 
van de Rijkskamer en de Rijkssenaat.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, nummer toegang 2.10.24,
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, RTC West, 2.10.24, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van het orgaan

GESCHIEDENIS VAN HET ORGAAN
Reeds tijdens het verblijf van de Nederlandse Regering in Londen van mei 1940 tot mei 1945, ten 
gevolge van de Duitse bezetting, hield H.M. de Koningin op 10 mei 1941 een rede 1 , waarin Zij o.m. 
Haar voornemen uitte om in het gehele Rijk ruime gelegenheid te scheppen om wensen en 
opvattingen te Harer kennis te brengen met betrekking tot de structuur van het Koninkrijk. De 
rede betekende een eerste aanloop naar een Rijksconferentie, die bijeengeroepen zou worden na 
de terugkeer van de regering in het moederland, met als deelnemers Nederland, Nederlandsch-
Indië, Suriname en Curaçao.

De taak van deze Conferentie werd geschetst als het gezamenlijk opstellen van suggesties met 
betrekking tot de reconstructie van het Koninkrijk.

Kort na de oorlog werden in Nederland onder Voorzitterschap van Mr. W.H. van Helsdingen, in 
Suriname onder Voorzitterschap van Dr. R.H. Pos, en in de Nederlandse Antillen onder 
Voorzitterschap van Dr. W.Ch. de la Try Ellis, gelijksoortige commissies van onderzoek ingesteld, 
onderscheidenlijk op 30 augustus, 10 september en 10 oktober 1945 2 . Zij brachten verslag uit in 
september 1946, januari 1947 en 18 mei 1946 3 .

Behalve de noodzaak tot het laten functioneren van commissies van onderzoek bleek het ten 
behoeve van de voorbereiding van de Conferentie tevens wenselijk over te gaan tot het instellen 
van een Sociologische Commissie en een Juridische Commissie. 4 .

Met het uitbrengen van de rapporten van de Commissies van Onderzoek houdt het werken voor 
de Rijksconferentie op. Er werd nog wel eens gezinspeeld op de mogelijkheid van een latere 
Rijksconferentie, b.v. in het antwoord op de petities van de Staten van Suriname en Curaçao in 
oktober 1946: " ... in afwachting van de Rijksconferentie ... " 5 Deze petities, waarin de in Suriname 
en Curaçao levende verlangens tot uitdrukking werden gebracht, werden eind juni 1946 
aangeboden aan de Koningin. 6

Op 13 augustus 1946 kwam voor het eerst tot uiting dat "de Rijksconferentie niet meer geheel het 
karakter kan hebben, dat daarin in 1941 en later was toegedacht" (Handelingen Tweede Kamer, blz.
172, laatste kolom).

Men dacht er nog wel over de toekomstige conferentie met Suriname en Curaçao te beschouwen 
als een vóór-conferentie van de Rijksconferentie. 7

Bij de voortschrijdende onderhandelingen met Indonesië bleek wel dat van een 4-delig Koninkrijk 
geen sprake zou zijn. 8 Er waren verschillende bezwaren aan te voeren tegen een 4-delig verband, 
dat wil zeggen: een Rijksconferentie van Nederland, Suriname, Curaçao en Nederlandsch-Indië:

– Suriname en Curaçao zijn van een geheel andere orde van grootte dan Nederlandsch-Indië
– Zij hebben een andersoortige economie

1 Zie het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van Mr. W.H. van Helsdingen (hierna te noemen: Het 
Statuut), blz. 2.

2 Het Statuut, blz. 7
3 Inventarisnummers 169, 170 en 171.
4 Verbaal 22 nov. 1945, nr. 11 (Departementaal archief)
5 Het Statuut, blz. 12.
6 Inventarisnr. 30.
7 Het Statuut, blz. 17.
8 Het Statuut, blz. 18 en 21.
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– Beide zijn historisch anders gegroeid dan Nederlandsch-Indië
– Er bestaan geen noemenswaardige rechtstreekse contacten tussen Oost- en West-Indië.

Na overleg met de Gouverneurs van Suriname en Curaçao en het officieus polsen van de Staten 
van deze gebiedsdelen, maakte de Regering haar voornemen bekend tot het houden van een 
vóór-conferentie met Nederland, Suriname en Curaçao (Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, 
blz. 2092). Hiermede was voldaan aan de behoefte van een Ronde Tafel Conferentie.

In het oktober 1946 gegeven antwoord op de in juni 1946 aangeboden petities werden ver-
strekkende wijzigingen van de Staatsregelingen toegezegd, welke zo ver zouden gaan als binnen 
het raam van de bestaande Grondwet mogelijk zou zijn. Die wijzingen van beide Staatsregelingen 
zijn 26 november 1947 aan de Staten-Generaal in ontwerpen van wet aangeboden. Zij zijn op 21 
mei 1948 wet geworden.

Teneinde de nodige voorbereidingen te treffen voor het op korte termijn bijeenroepen van de 
conferentie werd op 10 september 1947 een kleine Commissie van Voorbereiding ingesteld. 9 Deze 
Commissie gaf richtlijnen aan voor de vorming van het nieuwe staatsbestel. De Commissie werd 
opgeheven 30 januari 1948 10 , omdat de Conferentie op 27 januari 1948 een aanvang had 
genomen.

De Conferentie werd bijeengeroepen bij Koninklijk besluit van 23 december 1947, nr. 74, gevolgd 
door het Koninklijk besluit van 20 januari 1948, nr. 59. De verschuiving van de datum werd 
veroorzaakt door de langdurige gedachtenwisseling over de samenstelling van de delegaties uit 
Suriname en Curaçao. De opheffing van de Conferentie vond plaats op 26 februari 1952 bij 
Koninklijk besluit van 26 februari 1952, nr. 21. 11

De opdracht aan de Conferentie luidde: "de beginselen te formuleren voor de wenselijk geachte 
hervormingen in de tussen Suriname, Curaçao en Nederland bestaande betrekkingen als deel van 
de staatkundige herbouw van het gehele koninkrijk" en "deze beginselen uit te werken in een of 
meer ontwerpen tot nadere regeling van de verhouding tussen deze staatsdelen en tot 
verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde".

De Conferentie heet: "Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao".

Zij werd geopend op 27 januari 1948 met een plenaire openbare zitting in de vergaderzaal van de 
Eerste Kamer. Achtereenvolgens werden drie Openbare Vergaderingen gehouden, respectievelijk 
op 16 februari, 17 februari en 18 maart 1948, zomede twee besloten vergaderingen, n.l. op 27 en 30 
januari 1948. Het einde van de eerste ronde van de Conferentie was op 24 maart 1948.

Het voorzitterschap werd bekleed door de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, terwijl Mr. W.H. 
van Helsdingen werd benoemd tot plaatsvervangend voorzitter met raadgevende stem. 12

Om de Conferentie tot een goed functionerend geheel te maken werd een Centrale Sectie in het 
leven geroepen, die met de algemene leiding was belast. Het besluit tot vorming van en Centrale 
Sectie werd genomen in de besloten vergaderingen van 27 en 30 januari 1948. Uit iedere delegatie 
werd een vertegenwoordiger aangewezen:

 Prof. Mr. C.P.M. Romme voor Nederland
 Mr. Dr. R.H. Pos voor Suriname en
 Dr. M.F. da Costa Gomez voor Curaçao.

9 Verbaal 10 september 1947, no. 27, inventarisnr. 64.
10 Verbaal 30 januari 1948, nr. 11, inventarisnr. 64.
11 Inventarisnr. 65.
12 Verbaal, 13 februari 1948, C 9, met Koninklijk besluit van 16 februari 1948, no. 44.
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Teneinde de openbare behandeling door de Conferentie voor te bereiden werd uit de Centrale 
Sectie een drietal secties gevormd. Deze secties hielden algemene beschouwingen, gewijd aan de 
grondslagen van de Koninklijke Rede van 7 december 1942. 13 De resultaten hiervan werden 
neergelegd in het "Eerste Centraal Rapport Sectie-Vergaderingen" 14

Tijdens de Tweede Openbare Vergadering op 17 februari 1948 werd een Redactie-Commissie 
ingesteld, die tot taak had resoluties te formuleren 15 , welke aan de openbare vergadering zouden 
worden voorgelegd.

Een tweede Redactie-Commissie, ingesteld na de algemene beschouwingen van de Derde 
Openbare Vergadering, kreeg de opdracht te beginnen aan het opstellen van een ontwerp-
Rijksgrondwet (18 maart 1948).

Het redigeren van het ontwerp werd opgedragen aan een Kern-Commissie, die gevormd werd uit 
deze Redactie-Commissie. Half juni 1948 was het ontwerp voltooid, waarna het in behandeling 
kwam bij de Redactie-Commissie.

De besprekingen hierover begonnen op 5 juli 1948 en duurden tot 19 oktober 1948. 16

De wijziging van de Grondwet op 20 september 1948 maakte vrij baan voor vestiging van de 
nieuwe rechtsorde. Het proces verliep echter minder vlot. Het was n.l. wenselijk gebleken de 
beslissing over het in oktober gereedgekomen voor-ontwerp-Rijksgrondwet 17 aan te houden en 
aan de vestiging van de nieuwe rechtsorde een Interimregeling ex. art. 210 (later 217) van de 
Grondwet te doen voorafgaan.

Het Kabinet Beel maakte 7 augustus 1948 plaats voor het Kabinet Drees-Van Schaik. Dit nieuwe 
Kabinet bevond zich in een moeilijk parket, omdat de Conferentie steeds in de veronderstelling 
had verkeerd, dat het afgetreden Kabinet met de resoluties instemde.

Allengs bleek echter dat het nieuwe Kabinet op enkele punten ernstige bedenkingen had, maar het
wilde de verwezenlijking van het gedeelte, waarmede het wel kon instemmen, niet vertragen. 
Omdat juist dat gedeelte, de autonomie betreffende Suriname en de Nederlandse Antillen 18 , het 
Kabinet het meest ter harte ging, werd besloten allereerst daaraan uitvoering te geven en de 
verdere behandeling van het voor-ontwerp-Rijksgrondwet alsnog in beraad te houden. Publicatie 
van het voor-ontwerp betekende n.l. dat de Regering met het ontwerp zou instemmen. Om deze 
gevolgtrekking te voorkomen zou de Regering genoodzaakt zijn openlijk van het voor-ontwerp 
afstand te nemen; dat wilde zij echter liever vermijden, omdat dan wellicht wantrouwen zou 
ontstaan en men zou kunnen menen, dat de opzet van de Regering was de hervormingen op de 
lange baan te schuiven. Het beste bewijs van het tegendeel zou zijn op korte termijn het overleg 
over een voor-ontwerp-Interimregeling ex artikel 210 (later 217) van de Grondwet te openen.

Op de voorbereiding van een Interimregeling was de samenstelling van de Conferentie niet 
berekend. Daartoe werd een andere weg gekozen:

13 Inventarisnr. 1.
14 Inventarisnr. 61.
15 Inventarisnr. 82.
16 Inventarisnr. 189.
17 Inventarisnr. 86.
18 Na de grondwetsherziening van 1948 werd de naam Curaçao veranderd in Nederlandse Antillen.
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Minister J.R.H. van Schaik, vergezeld van Prof. W.C.L. van der Grinten en Mr. W.H. van Helsdingen, 
met als secretaris Mr. P.G. Hooghoudt, voerde in januari 1949 intensief overleg in Suriname en de 
Nederlandse Antillen, in het bijzonder met de Staten van deze gebiedsdelen 19 en daarna in 
Nederland (juni 1949) 20

Vóórdat Minister Van Schaik zich naar de Nederlandse Antillen begaf vond correspondentie plaats 
over het voor-ontwerp-Interimregeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen en bood hij op 
20 november 1948 de Minister een voor-ontwerp aan. 21

De Staten van de Nederlandse Antillen vonden in een radiorede van Dr. M.F. da Costa Gomez 
aanleiding om op 2 december 1948 te besluiten tot het vragen van inlichtingen waarom een 
overgangswet nodig werd geacht. In een telegrafisch antwoord werd aangekondigd dat "een der 
leden van het Kabinet zich in de loop dezer maand naar Suriname en de Nederlandse Antillen zal 
begeven" tot het plegen van overleg.

In een toespraak tijdens de vergadering op 4 januari 1949 met de Staten van de Nederlandse 
Antillen, verklaarde Minister Van Schaik waarom de nieuwe rijksgrondwet door de Redactie-
Commissie ontworpen, niet kon worden aangenomen. 22 "Er moest tijdelijk een andere weg 
ingeslagen worden, die van een Interimregeling".

Interne moeilijkheden in de Nederlandse Antillen waren oorzaak, dat het ontwerp voor de 
Nederlandse Antillen eerst wet is geworden op 28 september 1950, Staatsblad K 419 23

De Interimregeling voor de Nederlandse Antillen is gedeeltelijk in werking getreden op 17 oktober 
1950, Staatsblad K 426. 24 De gedeeltelijke inwerkingtreding was nodig, omdat het wenselijk was 
deze te doen samenvallen met de vervanging van de toenmalige Staten door de Staten, 
samengesteld volgens de nieuwe voorschriften. Een voor de Interimregeling gewijzigde tekst van 
de Staatsregeling, sindsdien "Landsregeling" geheten, werd bekend gemaakt bij besluit van 4 
november 1950, Staatsblad K 489 25 De inwerkingtreding van de overige bepalingen werd gesteld 
bij besluit van 2 februari 1951, Staatsblad 1951, nr. 33, Publicatieblad 1951, nr. 27.

Het ontwerp voor Suriname is wet geworden op 22 december 1949, Staatsblad J 575 (wet van 22 
december 1949, houdende een Interimregeling voor Suriname). 26

Die Interimregeling voor Suriname is bij Koninklijk besluit van 10 januari 1950, Staatsblad K 7, in 
werking getreden op 20 januari 1950 27 , nadat de tekst van de door de Interimregeling gewijzigde 
Staatsregeling, voortaan "Landsregeling" geheten, was bekend gemaakt bij besluit van 3 januari 
1950, Staatsblad K 1. 28

De afkondigingen van de Landsregelingen voor Suriname en de Nederlandse Antillen zijn te 
beschouwen als een sluitstuk van de eerste ronde van de Conferentie Nederland - Suriname - 
Curaçao.

19 Het Statuut, blz. 69 en 71.
20 Inventarisnr. 123.
21 Inventarisnr. 131.
22 Inventarisnr. 124.
23 Inventarisnr. 147.
24 Inventarisnr. 148.
25 Inventarisnr. 157.
26 Inventarisnr. 134.
27 Inventarisnr. 134.
28 Inventarisnr. 134.
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Overzicht namen betrokken Ministers

OVERZICHT NAMEN BETROKKEN MINISTERS
Overzicht van de namen van de Ministers van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en de 
Minister zonder Portefeuille tijdens het eerste deel van de Conferentie Nederland - Suriname - 
Curaçao (bij besluit van 24 december 1949, Staatsblad J 593 is de naam van dit Ministerie gewijzigd
in Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.).

 Prof.Dr. J.H.A. Logemann (24 juni 1945 - 3 juli 1946) - Kabinet Schermerhorn-Drees
 Mr. J.A. Jonkman (3 juli 1946 - 7 augustus 1948) - Kabinet Beel
 Mr. E.M.J.A. Sassen 29 (7 augustus 1948 - 14 februari 1949) - Kabinet Drees-Van Schaik
 Mr. J.H. van Maarseveen (14 februari - 15 juni 1949- ad interim) 15 juni 1949 - 15 maart 1951 -

Kabinet Drees-Van Schaik
Min. Sassen trad af in verband met een meningsverschil met overige leden van het Kabinet 
betreffende internationale aspecten van het Indonesische vraagstuk.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van de Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao is in feite ontstaan omstreeks 
augustus 1945 toen de Commissie van Onderzoek, ingesteld op 30 augustus 1945 (zie Geschiedenis
van de archiefvormer) met de haar opgedragen werkzaamheden een aanvang nam. De stukken, 
welke tijdens de Conferentie werden ontvangen en zijn uitgegaan, werden niet in een agenda 
ingeschreven, behoudens de departementale stukken. Er was moeilijk een splitsing aan te brengen
in deze stukken, daar mr. W.H. van Helsdingen een tweeledige taak had, nl. als ambtenaar van het 
Ministerie en als plaatsvervangend voorzitter van de Conferentie. Hierdoor vond vermenging 
plaats van departementale- en Conferentiestukken. Van de geagendeerde departementale 
stukken zijn in de daarop betrekking hebbende agenda's verwijzingen gemaakt naar het archief 
van de Conferentie.

Behalve naar de Lijst van afzonderlijk volgens de zaaksgewijze ordening gevormde dossiers moge 
ook verwezen worden naar de indexkaarten codenummer 325.3(063) van de 7de afdeling (West-
Indische Zaken) van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

29 Na het aftreden van Mr. J.A. Jonkman als Minister van Overzeese Gebiedsdelen was de taakverdeling van het 
nieuwe Ministerie zodanig, dat niet de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr. E.M.J.A. Sassen, de 
voorbereiding van de nieuwe rechtsorde tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen op zich nam, 
doch de Vice Minister-President, Minister zonder Portefeuille, Mr. J.R.H. van Schaik.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Een gedeelte van het archief (~ 0,07 m) is vernietigd.

Positief advies voor deze incidentele vernietiging werd verleend door de Algemene Rijksarchivaris 
bij brief van 21 augustus 1974, nr. F 314.

Lijst van vernietigde stukken
1. Aanbiedingsbrieven 1946-1949
2. Eenvoudige correspondentie en mededelingen 1946-1950
3. Correspondentie betreffende personeelsaangelegenheden 1947-1949
4. Financiële aangelegenheden, zoals betalingsbewijzen, kasboekjes, overzichtjes, 

correspondentie over betalingen, verblijfkosten, reisdeclaraties 1948
5. Perscommuniqués, afschriften van kranteartikelen, welke reeds zijn behandeld in de 

inventarisbeschrijving of van zeer onbetekenende aard zijn 1946-1949
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De Conferentie heeft zich afgespeeld in drie tijdvakken. In verband hiermede is het practisch 
gebleken om de stukken per tijdvak gescheiden te houden. De inventaris strekt zich dan ook uit 
over de eerste periode: augustus 1945 - augustus 1951.

Na afloop van de Conferentie werd een serie bundels gevormd, die tijdelijk een eigen nummering 
kreeg en waarin een zekere chronologie werd betracht. Deze bundels zijn nu in het kader van de 
door de Studiekring Overheidsdocumentatie in samenwerking met de Rijksarchiefinspectie 
ingestelde cursus "Voortgezette Vorming Archiefbeheer" herordend en beschreven in deze 
inventaris. Ondanks het feit dat er stukken ontbreken, is het toch verheugend te constateren, dat 
een organisch geheel is verkregen.

De herordening was noodzadelijk omdat de oorspronkelijke chronologische ordening geen 
redelijke toegankelijkheid bood.

De inventaris is systematisch ingedeeld.

Het beschreven archief van de eigenlijke Conferentie, omvat 11 rubrieken. Deze rubrieken hebben 
ieder een chronologische volgorde.

Bij de beschrijving van nr. 11 (Varia) is gemeend dit stuk een aparte plaats te moeten geven, omdat 
het organisch wel in dit archief thuis hoort, maar het geen functie heeft in de overige beschreven 
stukken en er geen sprake is van een gegeven, dat mede het beleid bepaalde.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Lijst van afzonderlijk volgens de zaaksgewijze ordening gevormde dossiers volgens de 
moderne archiefordening, welke zich bevinden in het Departementale archief van het 
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen e.v. en die betrekking hebben op de conferentie
Nederland - Suriname - Curaçao 1945-1952 (Nationaal Archief, toegangsnrs. 2.10.35 e.v.)

– Dossier 26660: Grondwetsherziening 1948, 1947-1948
– Dossier 2892 + G2892: Wijziging van de Staatsregelingen van Suriname en de Nederlandse 

Antillen 1948, 1947-1948
– Dossier 26628: Rondschrijven inzake de Interimregelingen van Suriname en de 

Nederlandse Antillen t.a.v. toepassing van de artikelen welke betrekking hebben op de 
samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, 1950-1952
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I Het archief van de Commissie van Onderzoek naar de opvattingen in Nederland omtrent de plaats van de Overzeesche Gebiedsdeelen in het Koninkrijk.

I HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ONDERZOEK NAAR DE OPVATTINGEN IN
NEDERLAND OMTRENT DE PLAATS VAN DE OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN IN 
HET KONINKRIJK.

181 Brief van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de voorzitter van de 
Commissie van Onderzoek, de Sociologische en de Juridische Commissie, 
betreffende de taken van deze commissies,
1945 aug. 17 1 omslag
Zie ook inv. nr. 56.

182 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie van Onderzoek,
1945 sept. 7 - 1947 aug. 29 1 omslag

--- Vervallen.
Voorheen inv.nr. 183.

184 Circulaires van de Commissie van Onderzoek betreffende de voorbereiding van de 
Rijksconferentie. Drukwerk
1945 okt 1 omslag
Zie voor het verslag van deze commissie, inv. nr. 169.
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II Het archief van de Sociologische Commissie

II HET ARCHIEF VAN DE SOCIOLOGISCHE COMMISSIE

--- Brief van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de voorzitter van de 
Commissie van Onderzoek, de Sociologische en de Juridische Commissie, 
betreffende de taken van deze commissies,
1945 aug. 17
Dit stuk is aan te vragen onder nummer 181.

185 Notulen van vergaderingen van de Sociologische Commissie,
1945 nov. 28 - 1946 mei 15 1 omslag
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III Het archief van de Commissie van Voorbereiding

III HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN VOORBEREIDING

186 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Commissie van Voorbereiding,
1947 sept. 12 - dec. 30 1 omslag
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IV Het archief betreffende de eerste Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao (z.g. Ronde Tafel Conferentie West), 1945 - 1951

IV HET ARCHIEF BETREFFENDE DE EERSTE CONFERENTIE NEDERLAND - 
SURINAME - CURAÇAO (Z.G. RONDE TAFEL CONFERENTIE WEST), 1945 - 1951

1 Voorbereiding in het algemeen

1 VOORBEREIDING IN HET ALGEMEEN
a Stukken van staatrechtelijke aard

A STUKKEN VAN STAATRECHTELIJKE AARD

1 Brief van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de Ministerraad betreffende 
de voorbereiding van de Rijksconferentie, 1945 aug. 30, stencilafdruk, met als 
bijlagen teksten van radioredes van de Koningin, een toelichting daarop, en een 
perscommuniqué. Doorslagen.
1941, 1942, 1945 1 omslag

2 Nota inzake telegrammen en brieven gewisseld tussen de Minister en de 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, 1940 - 1942, met als bijlagen de 
telegrammen en gefragmenteerde redes van de Koningin en Minister,
1941 - 1942. 1945 sept. 1 omslag

3 Nota betreffende hervorming van de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, zoals
deze is aangekondigd door de Luitenant-Gouverneur-Generaal, anoniem, Afschrift.
(c. 1945) 1 stuk

4 Briefwisseling met Prof.Dr. J. Romeyn inzake een nota over gemeenschappelijk 
huishouden ten aanzien van de buitenlandse politiek,
1945 dec. 20 - 1946 aug. 19 1 omslag

5 Nota van Mr. W.G. Peekema (?) inzake de staatkundige structuur van het Koninkrijk 
in verband met de voorgenomen staatkundige hervormingen, Drukwerk.
1946 jan. 1 omslag

6 Brieven van de Curaçaose Commissie ter voorbereiding van de Rijksconferentie en 
van de Commissie tot bestudering van de staatkundige hervormingen in Suriname 
aan Mr. W.H. van Helsdingen, inzake maatschappelijke vraagstukken.
1946 jan. 29, febr. 11 2 stukken

7 Brief van de Oud-voorzitter van de Volksraad, Mr. J.A. Jonkman, aan de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen, inzake de instelling van een vertegenwoordigend lichaam 
in Nederlandsch-Indië, met taakomschrijving,
1946 febr. 18 2 stukken

8 Rapport van Mr. W.H. van Helsdingen naar aanleiding van de stukken betreffende 
de Malino-conferentie,
1946 aug. 26 1 stuk

9 Brief van de Nederlandse Ambassadeur in de Verenigde Staten van Amerika Mr. 
W.H. van Helsdingen, betreffende de Nederlandse politiek in het algemeen, zowel 
als in bijzondere aangelegenheden,
1946 okt. 14 1 stuk

10 Nota van de Afdeling I A van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen ter 
voorbereiding van de besprekingen in de Ministerraad inzake de Basis-
overeenkomst, 1946, met als bijlage de aantekeningen naar aanleiding van de 
ontwerp-basis-overeenkomst,
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1946 nov. 1 omslag

11 Correspondentie met juridische adviseurs inzake het te vormen oordeel over de 
ontwerpovereenkomst,
1946 nov. - 1947 sept. 1 omslag

12 Rapport inzake de plaats van det defensie-apparaat in het toekomstige 
staatsbestel,
1946 dec. 18 1 omslag

13 Circulaire van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de afdelingshoofden 
over de nieuwe verhouding Nederland-Indonesië,
1947 jan. 2 1 stuk

14 Stukken betreffende een voorbereidend bezoek aan Suriname en Curaçao, 
voorafgaande aan de reis van de Ministers L.J.M. Beel en J.A. Jonkman aan deze 
Rijksdelen, in verband met de politieke en constitutionele hervormingen aldaar,
1947 juni 1 omslag

15 Rapport inzake gegevens betreffende de voorbereiding van de Conferentie tussen 
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
1947 nov. 26 1 stuk

16 Stukken betreffende de verhouding tussen Suriname, de Nederlandse Antillen en 
de Verenigde Staten van Indonesië en een fragmentarische beschouwing van "De 
plaats van Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk",
1947 dec. - 1948 nov. 1 omslag

17 Stukken betreffende besprekingen inzake de financieel-economische 
samenwerking binnen het "Verenigd Koninkrijk",
1948 febr. 19-24 1 omslag

18 Brief van Professor Mr. F.J.F.M. Duynstee aan "Manuel" inzake een staatsrechtelijke 
beschouwing over de West, Drukwerk.
1948 okt. 19 1 stuk
"Manuel" is waarschijnlijk Minister E. Sassen.

b Stukken betreffende de diverse commissies

B STUKKEN BETREFFENDE DE DIVERSE COMMISSIES

19 Correspondentie met deskundigen betreffende het al of niet aanvaarden van het 
verzoek om zitting te nemen in de Sociologische Commissie,
1945 okt. - 1946 jan. 1 omslag

20 Stukken betreffende de stand van werkzaamheden van de Commissie van 
Onderzoek en de Sociologische Commisse,
1945 okt., juni 1946 2 stukken
De Commissie van Onderzoek werd ingesteld bij Ministeriëel besluit van 30 augustus 1945, nr. 9.

21 Ministeriëel besluit tot instelling van de Sociologische Commissie,
1945 nov. 22 1 stuk

22 Stukken houdende commentaar van de Minister en van de Voorzitter van de 
Sociologische Commissie over de resultaten van de Sociologische Commissie,
1946 mei 15, sept. 1 2 stukken
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c Stukken betreffende diverse ontwikkelingen

C STUKKEN BETREFFENDE DIVERSE ONTWIKKELINGEN

23 Brief van Prof.Dr. J.H. Boeke te Leiden aan Minister J.H.A. Logemann, betreffende 
richtlijnen over de economische en culturele ontwikkelingen in Nederlandsch-Indië,
1945 okt. 30 1 omslag

24 Stukken betreffende de economische en sociologische toestand in Nederlandsch-
Indië,
1945 dec. 3 - 1946 april 19 1 omslag

25 Ingekomen brieven van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van Prof.Dr. 
G.A. van Poelje te 's-Gravenhage, betreffende politieke activiteiten van H. Eman, 
voorzitter van de Arubaanse Volkspartij,
1949 mei. 1 omslag

26 Ingekomen stukken van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen houdende 
mededelingen omtrent de politieke ontwikkeling aldaar,
1949 mei - juli. 1 omslag

2 Afvaarding uit de Staten van Suriname en Curaçao ter voorbereiding van de samenstelling van hun delegaties

2 AFVAARDING UIT DE STATEN VAN SURINAME EN CURAÇAO TER VOORBEREIDING VAN 
DE SAMENSTELLING VAN HUN DELEGATIES

27 Stukken betreffende het afvaardigen van een Curaçaose Commissie naar Nederland
in verband met de toekomstige structuur,
1946 febr. 11 - maart 1 1 omslag

28 Rapport van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de Koningin, inzake het 
afvaardigen naar Nederland van een commissie uit de Staten van Curaçao, minuut, 
met als bijlage een eigen commentaar van de Minister,
1946 maart 29 2 stukken

29 Stukken betreffende de afvaardiging van de Surinaamse Statendelegatie naar 
Nederland,
1946 mei 29 - juni 1 1 omslag

30 Petities en memoranda van de Staten van Curaçao en van de Staten van Suriname 
aan de Koningin,
1946 juni. 1 omslag
Zie ook inv. nr. 32.

31 Stukken betreffende de ontvangst van de Statencommissies van Curaçao en van 
Suriname op Schipol en daaraanvolgende bezoeken in Nederland,
1946 juni 14 -21 1 omslag

32 Stukken betreffende de aanbiedingen van petities door de Surinaamse en 
Curaçaose delegaties en een nadere toelichting van de delegaties op de petities,
1946 juni 11 - juli 17 1 omslag
Zie ook in v. nrs. 30 en 38.

33 Notulen van de vergaderingen van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen en de 
delegaties der Staten van Suriname en Curaçao,
1946 juni 27 - juli 17 1 omslag
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34 Correspondentie met de Gouverneurs van Suriname en van Curaçao betreffende de 
door de Nederlandse regering gevolgde gedraagslijn ten opzichte van de delegaties,
betreffende de toelichting op de besprekingen en op de aangeboden petitie,
1946 juli 2 - okt. 11 1 omslag

35 Stukken betreffende de ontvangst van een tweede commissie uit de Staten van 
Curaçao,
1946 juli 9 - 15 1 omslag

36 Notulen van vergaderingen van Mr. W.H. van Helsdingen met de tweede Curaçaose 
delegatie,
1946 juli 16 - 18 1 omslag

37 Brief van Mr. Th.H. Bot aan de Minister, houdende weergave van een 
onuitgesproken tafelrede van Da Costa Gomez bij de terugkeer van de delegaties 
naar Curaçao en Suriname,
1946 juli 26 1 stuk

38 Teksten van redevoeringen gehouden in de Statenvergadering van Suriname 
betreffende de werkzaamheden van de delegatie, afschriften, met begeleidende 
brief van de Griffier van de Staten van Suriname,
1946 aug. 10 1 omslag

39 Verslag van de Commissie, benoemd door de Raad van Bestuur te Curaçao, 
betreffende het zenden van een tweede delegatie naar Nederland, met bijlagen, 
Drukwerk
1946 aug. 19 1 omslag

40 Verslag van de besprekingen met de beide delegaties met commentaren en 
beschouwingen op dit verslag en een dankbetuiging van de Koningin aan de Staten 
van Curaçao voor de aangeboden petitie,
1946 sept. 6 - dec. 9 1 omslag
Zie ook inv. nr. 32.

41 Brief van de onder-voorzitter van de Raad van Bestuur van Curaçao inzake de 
bevoegdheid en functie van deze Raad ten opzichte van de delegatie van Curaçao,
1946 okt. 5 1 omslag

42 Intern rapport aan de Minister inzake het gedrag van de vertegenwoordiger van 
Curaçao Da Costa Gomez, tijdens zijn verblijf in Nederland,
1947 april 22 1 stuk

3 De Surinaamse en Curaçaose delegaties

3 DE SURINAAMSE EN CURAÇAOSE DELEGATIES

43 Rapport van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de Koningin, betreffende 
de gewijzigde samenstelling van de vóór-conferentie, minuten, met de antwoorden
daarop,
1946 juni 12 - 1947 sept. 3 1 omslag

44 Nota aan de Ministerraad inzake de te houden vóór -conferentie met de 
Surinaamse en Curaçaose delegaties, en een brief aan de Luitenant-Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch-Indië, betreffende deze vóór -conferentie, minuten,
1947 juni 26 - juli 29 1 omslag
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45 Stukken betreffende de samenstelling van de delegaties uit Suriname en Curaçao 
en de benoeming van de deelnemers der Commissie van Voorbereiding aan de vóór
-conferentie,
1947 juni 26 - sept. 25 1 omslag

46 Stukken betreffende de samenstelling van de delegaties van Suriname en Curaçao 
en hun afvaardiging naar de Conferentie,
1947 aug. - 1948 nov. 1 pak

47 Stukken betreffende de deelneming van enkele waarnemers uit Indonesië aan de 
Conferentie,
1947 sept. - 1948 febr. 1 omslag

48 Stukken betreffende verlening van vergoedingen van reis- en verblijfkosten aan de 
deelnemers van de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao,
1947 dec. 29 - 1956 aug. 20 1 omslag

4 De Nederlandse delegatie en haar adviseurs

4 DE NEDERLANDSE DELEGATIE EN HAAR ADVISEURS

49 Stukken betreffende de benoeming van de Nederlandse vertegenwoordigers ter 
Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao,
1947 dec. 1 - 1948 jan. 20

50 Stukken betreffende de benoemingen van adviseurs voor de Conferentie,
1947 dec. 19 - 1949 febr. 28 1 omslag

51 Notulen van de vergadering van de Nederlandse delegatie ter voorbereiding op de 
Conferentie, met brieven houdende oproepen aan de leden,
1948 jan. 16 - 22 1 omslag

52 Correspondentie van de Nederlandse delegatie met haar adviseurs, betreffende 
vraagstukken op staatkundig gebied,
1948 jan. 26 - april 14 1 omslag

53 Notulen van vergaderingen van de adviseurs van de Nederlandse delegatie,
1948 jan. 30 - maart 16 1 omslag

54 Brief van de Secretaris-Generaal der Conferentie aan Dr. M.J. Prinsen, Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Binnelandse Zaken, inzake de benoeming van 
laatstgenoemde tot adviseur bij de Conferentie,
1948 juli 12 1 stuk

5 Organisatie en werkwijze van de Conferentie en van de daarbij ingestelde commissies

5 ORGANISATIE EN WERKWIJZE VAN DE CONFERENTIE EN VAN DE DAARBIJ INGESTELDE 
COMMISSIES

a Beginstadium

A BEGINSTADIUM

55 Stukken betreffende het concept-schema en de algemene gedragslijn op de 
voorbereiding van de Rijksconferentie,
1945 juli 7 1 omslag

56 Brief van de voorzitter van de Commissie van Onderzoek, de Sociologische en de 
Juridische Commissie, aan de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, betreffende de 
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taken van deze commissies,
1945 aug. 17 1 stuk

57 "Eventuele gedragslijn voor benoeming van Nederlandse deelnemers aan de 
Rijksconferentie", Drukwerk.
1946 mei 29 1 stuk
Zie ook inv. nr. I-1.

58 Nota betreffende een uiteenzetting over de voorbereiding van de Rijksconferentie 
voor de nieuw-benoemde Minster van Overzeese Gebiedsdelen, anoniem,
1946 juli 4 1 stuk

b Algemene leiding van de Conferentie

B ALGEMENE LEIDING VAN DE CONFERENTIE

59 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Centrale Sectie,
1948 jan. 28 - nov. 11 1 omslag
Deze sectie was belast met de algemene leiding van de Conferentie.

60 Notulen van de vergaderingen van de drie secties van de Centrale Sectie,
1948 jan. 30 - febr. 26 1 omslag

61 Stukken betreffende het Eerste en het Tweede Centraal Rapport van de 
Sectievergaderingen,
1948 jan. 30 - maart 6 1 omslag

62 Brief van de Secretaris-Generaal van de Conferentie aan de leden van de Centrale 
Sectie, met als bijlagen aantekeningen van de adviseurs van de Conferentie, 
betreffende verschillende onderwerpen,
1948 febr. 9 1 omslag

63 Correspondentie met de Gouverneurs van Suriname en Curaçao betreffende 
aandrang tot instelling van een Surinaamse vertegenwoordiging in Curaçao, zoals 
gesteld in het Eerste Centraal Rapport van de Sectie-vergaderingen,
1948 mei 4 - juli 1 1 omslag

c De Conferentie

C DE CONFERENTIE

64 Stukken betreffende de instelling en de opheffing van de Commissie van 
Voorbereiding,
1947 sept. 10 - 1948 jan. 30 1 omslag

65 Koninklijk besluit van 23 december 1947, nr. 74, betreffende het bijeenroepen en 
Koninklijk besluit van 26 februari 1952 nr. 21, betreffende het opheffen van de 
Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao,
1947 - 1952 1 omslag

66 Stukken betreffende uitnodigingen aan Surinaamse en Curaçaose 
persvertegenwoordigers om de conferentie bij te wonen,
1947 nov. 5 - 1948 febr. 25 1 omslag

67 Ministerieel besluit houdende benoeming van een Secretaris-Generaal en drie 
secretarissen voor de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, 1947 dec. 31 en 
het ontslag van het personeel van het Secretariaat-Generaal,
1948 maart 31 2 stukken
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68 Lijsten van genodigden voor de Openingsplechtigheid en de Openbare 
Vergaderingen van de Conferentie,
1948, jan. 1 omslag

69 Stukken betreffende de officiële ontvangst van de delegaties en de hen 
aangeboden excursies vóór en tijdens de Conferentie,
1948 jan. 6 - april 14 1 omslag

70 Brieven van de Nederlandse pers betreffende het zenden van journalisten naar de 
Conferentie,
1948 jan. 8 - 27 1 omslag

71 "Reglement van Orde" voor de Conferentie, Concept.
(c. 1948) 1 stuk

72 Besluit van de Staten van Curaçao betreffende een opdracht aan haar delegatie on 
vóór de aanvang van de Conferentie zekerheid te verkrijgen over enige vragen,
(c. 1948) 1 stuk

73 Agenda's en notulen van de Conferentie, drukwerk, met foto van de 
openingsplechtighied,
1948 jan. 27 - maart 18 1 omslag

74 Stukken ingekomen tijdens de Conferentie van groepringen in Suriname en 
Curaçao, betreffende wensen ten aanzien van de staatkundige hervormingen en 
reacties op de gehouden besprekingen,
1948 febr. 5 - maart 8 1 omslag

d Verslaglegging

D VERSLAGLEGGING

75 Rapporten van de Commissie van Voorbereiding betreffende de economische, 
sociale en culturele toestanden in Suriname en de Nederlandse Antillen,
1947 1 omslag

76 Rapporten betreffende onderwerpen ter behandeling op de Conferentie,
1948 febr. 2 - maart 4 1 omslag

e Slot

E SLOT

77 Correspondentie met een beëdigd vertaler inzake een Spaanse vertaling van de 
resoluties en moties, aangenomen tijdens de derde openbare vergadering van de 
Conferentie,
1948 apr. 9 - juli 16 1 omslag

78 Correspondentie betreffende de voorwaarden voor toelating en de opleiding van 
Surinaamse en Antilliaanse ambtenaren voor de buitenlandse dienst, naar 
aanleiding van de aangenomen resoluties IV en XII,
1948 juni 15 - sept. 22 1 omslag

6 Afscheiding van Aruba van Curaçao

6 AFSCHEIDING VAN ARUBA VAN CURAÇAO

79 Stukken betreffende de voorstellen tot afscheiding van Aruba van Curaçao,
1947 aug. 31 - 1948 aug. 18 1 pak
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80 Stukken betreffende instelling van en rapporten van gedane werkzaamheden door 
de studie-commissie Aruba-Curaçao, betreffende de staatkundige problematiek 
aldaar,
1948 maart 23 - nov. 20 1 omslag
Deze commissie werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juni 1948, nr. 29.

7 Ontwerp Rijksgrondwet

7 ONTWERP RIJKSGRONDWET

81 Correspondentie betreffende buitenlandse wettelijke bepalingen en staatrechtelijke
beschouwing, met deze bepalingen als bijlagen, z.d.
1947 febr. 12 - maart 24 1 omslag

82 Ontwerp-resoluties betreffende de Rijksgrondwet en de staatkundige structuur van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, aangenomen tijdens de Derde Openbare 
Vergadering,
1948 maart 18 1 omslag

83 Correspondentie betreffende de terugkeer van Mr. Dr. J.A.E. Buiskool, W.R. Plantz 
en Dr. M.F. da Costa Gomez uit Suriname en Curaçao teneinde alhier zitting te 
nemen in de redactie-commissie voor een ontwerp-Rijksgrondwet,
1948 maart 30 - aug. 26 1 omslag

84 Schema voor het opstellen van een ontwerp-Rijksgrondwet voor het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden, stencilafdruk, met begeleidende brieven,
1948 april 12 -14 1 omslag

85 Stukken betreffende "bepalingen in buitenlandse staatstelsels" ontvangen en 
opgemaakt in verband met het opstellen van een ontwerp-Rijksgrondwet, z.d., met
aanbiedingsbrief,
1948 april 30 1 omslag

86 Voor-ontwerp van de Rijksgrondwet, drukwerk, met brief aan de Gouverneurs van 
Suriname en de Nederlandse Antillen, betreffende aanbieding van dit voor-
ontwerp, minuut, 1948 nov. 13 en retro-acta,
1948 mei 31, juni 3 1 omslag

87 Brief van de Secretaris-Generaal van de Conferentie aan de Minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, houdende enige aantekeningen op het "ontwerp-Rijksgrondwet", 
Doorslag.
1948 juni 5 1 stuk

88 Ontwerp voor een Rijksgrondwet en toelichting daarop, stencilafdruk, met een brief
van de Secretaris van de Conferentie aan de Minister zonder Portefeuille,
1948 juli 9 1 omslag

89 Nota's van de bijzondere adviseurs, houdende opmerkingen over het "ontwerp-
Rijksgrondwet",
1948 juli 14 - dec. 15 1 omslag

90 Stukken betreffende wijzigingen van artikelen in het "o.ntwerp-Rijksgrondwet",
1948 juli 29 - sept. 29 1 omslag

91 Stukken betreffende de samenstelling van een commissie tot het ontwerpen van 
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reglementen van orde voor de Rijkskamer en de Rijkssenaat in het kader van het 
ontwerp-Rijksgrondwet,
1948 aug. 2 - okt. 4 1 omslag
Zie ook inv. nr. VII - 1.

92 Brief van Mr. W.H. van Helsdingen, Adviseur van de Conferentie, aan de Minister 
van Overzeese Gebiedsdelen, inzake het uitwerken van de resoluties in een 
ontwerp-Rijksgrondwet door de redactie-commissie,met bijlagen,
1948 sept. 29, 1948 1 omslag

93 Nota's van Mr. W.H. van Helsdingen aan de Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
inzake het ontwerp-Rijksgrondwet, Doorslagen.
1948 okt. 4 - nov. 10 1 omslag

94 Brief van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de beide Gouverneurs, 1948, 
okt. 7, doorslag, en nota van Mr. W.H. van Helsdingen aan de Vice-Minister-
President en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 1948 okt. 8, houdende 
nabeschouwingen van de vergadering van de redactie-commissie over haar gedane
werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de Rijksgrondwet.
1948 2 stukken

95 Brief van de plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Sectie aan de Secretaris-
Generaal van de Conferentie en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen met als 
bijlage het voor-ontwerp-Rijksgrondwet en de toelichting daarop, Drukwerk.
1948 okt. 19 1 omslag

96 Brief aan de leden van de Centrale Sectie betreffende een proeve van een inleiding 
op het voor-ontwerp Rijksgrondwet, Doorslag.
1948 okt. 22 1 stuk

97 "Proeven van een ontwerp statuut" met toelichting, van Mr. W.H. van Helsdingen 
aan de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Doorslagen.
1948 okt. 28 1 omslag

98 Correspondentie met hoge regeringsfunctionarissen betreffende een concept-
antwoord aan de Centrale Sectie inzake de aanbieding van het voor-ontwerp 
Rijksgrondwet, en commentaar op dit voor-ontwerp,
1948 nov. 3 - 10 1 omslag

99 Brief van Mr. Dr. J.A.E. Buiskool, lid van de Commissie van Redactie, aan de leden 
van de Commissie van Redactie, inzake resoluties en moties op het voor-ontwerp 
Rijksgrondwet, 1949 mei 1 en diens nota, 1949 mei 12, stencilafdruk, met brief aan 
de Gouverneurs van Suriname en de Nederlandse Antillen betreffende aanbieding 
van voornoemde nota, 1949 juni 10. Minuut.
1949 3 stukken

8 Landsgrondwet en Interimregelingen voor Suriname en de Nederlandse Antillen

8 LANDSGRONDWET EN INTERIMREGELINGEN VOOR SURINAME EN DE NEDERLANDSE 
ANTILLEN

a Algemeen

A ALGEMEEN

100 Brief van Mr. Th.H. Bot aan de Minister betreffende het oordeel van Lim Apo, lid 
van de Surinaamse delegatie, en een mededeling over het ontwerp-grondwet van 
Dr. M.F. da Costa Gomez, met als bijlage dit ontwerp-grondwet,
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1946 juli 12 1 omslag

101 Stukken betreffende de samenstelling en de stemmenverhouding in het 
Rijksparlement,
1948 maart. 3 stukken

102 Stukken en nota's van Mr. W.H. van Helsdingen en Drs. A. Jonkers, betreffende 
benoemingen van vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen in 
het Regeringsoverleg, met betrekking tot motie II uit de derde openbare 
vergadering, Doorslagen.
1948 juni 26 - okt. 8 1 omslag

103 Ingekomen stukken van de Minster zonder Portefeuille, Mr. J.R.H. van Schaik, 
inzake de aanbieding van een overzicht van aangebrachte nieuwe formuleringen in 
de Interimregeling,
1948 dec. 4 1 omslag

104 Stukken betreffende de noodzaak tot het geven van meer bekendheid aan de 
"ontwerp-Interimregeling",
1949 jan. 7 - 11 1 omslag

105 Rapport van de Raad van Advies van het Gouvernement van de Nederlandse 
Antillen naar aanleiding van het voor-ontwerp van een Interimregeling, 
stencilafdruk, met begeleidende brief, 1949 jan. 13, met retro-acta, 1948 dec.
1948-1949 1 omslag

106 Tekst van een redevoering van C.W.J. Jonckheer in de Statenvergadering van 
Suriname, betreffende het voor-ontwerp van een Interimregeling,
1949 jan. 18 1 stuk

107 Kranteartikelen betreffende beschouwingen van politieke partijen in Suriname en 
Curaçao over de Interimregeling, Afschriften.
1949 febr. 2 - 3 1 omslag

108 Nota's houdende Toelichtingen op en wijzigingen van de Interimregeling,
1949 febr. 4 - 17 1 omslag

109 Stukken betreffende de verwerping van de Interimregeling door de Eman-partij op 
Aruba,
1949 mei 6 - 18 1 omslag

110 Stukken betreffende het door de Staten van Suriname uitgebrachte advies over het 
ontwerp "Interimregeling" voor Suriname en de Nederlandse Antillen",
1949 mei 10 - juni 28 1 omslag

111 Stukken betreffende de nota van de Defensie-commissie over de positie van een 
Landsregent, te omschrijven in de Interimregeling voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen,
1949 mei 25 - juli 7 1 omslag

112 Rapport aan de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, inzake een advies om de 
Interimregeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen, voor ieder afzonderlijk 
een regeling tot stand te brengen. Doorslag
1949 juni 1 1 stuk



28 RTC West 2.10.24

113 Brief van Minister J.H.R. van Schaik, Minister zonder Portefeuille, aan de 
Staatssecretaris van Economische Zaken, Mr. W. van der Grinten, inzake het 
medezeggenschap van Suriname en de Nederlandse Antillen in Rijskzaken, 
Doorslag.
1949 juni 3 1 stuk

114 Brieven van de Minster zonder Portefeuille, Mr. J.R.H. van Schaik, aan de 
Gouverneurs van Suriname en de Nederlandse Antillen betreffende de stand van 
zaken aangaande de behandeling van de Interimregeling, Doorslagen
1949 juni 18, juni 29 2 stukken

115 Brieven van de Gouverneur van Suriname, de Ministers van Binnenlandse Zaken, 
van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat, houdende opmerkingen 
over het wetsontwerp van de Interimregeling voor Suriname,
1949 juni 25 - juli 9 1 omslag

116 Stukken betreffende het standpunt van het College van Algemeen Bestuur van 
Suriname, inzake de Interimregeling voor Suriname,
1949 juli 5 - aug. 15 1 omslag

117 Stukken betreffende een motie van de Progressieve Surinaamse Volkspartij inzake 
de verwerping van de geamendeerde Interimregeling door de Staten van Suriname,
1949 sept. 5 1 omslag

118 Stukken betreffende het advies van de Staten van de Nederlandse Antillen op het 
ontwerp van de wet voor de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
1949 okt. 22 - 1950 maart 22 1 omslag

119 Brieven van de Staatsecretaris van Economische Zaken, Mr. W.C.L. van der Grinten, 
aan de Minister zonder Portefeuille, Mr. J.R.H. van Schaik, betreffende op- en 
aanmerkingen over de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen, Doorslagen
1949 nov. 7, dec. 20 2 stukken

120 "Voor-ontwerp Vestigingsregeling voor bedrijven" van de regering van de 
Nederlandse Antillen, stencilafdruk, met begeleidende brief van de Gouverneur van 
de Nederlandse Antillen, 1949 okt. 21 en daarop betrekking hebbende 
antwoordbrief, 1949 nov. 22 Minuut.
1949 1 omslag

121 Correspondentie met de Gouverneur van Curaçao betreffende de bezoldiging en 
subsidiëring van de geestelijkheid, vast te stellen in de Interimregeling,
1950 juni. 2 stukken

b Gesprekken ter afronding van de Interimregelingen

B GESPREKKEN TER AFRONDING VAN DE INTERIMREGELINGEN

122 Correspondentie met de Gouverneurs van Suriname en de Nederlandse Antillen 
betreffende een overleg inzake de Interimregeling,
1948 nov. 5, nov. 8 1 omslag

123 Stukken betreffende de reis van de Minister zonder Portefeuille naar Suriname en 
de Nederlandse Antillen ter bespreking van de Interimregeling,
1948, dec. 18 - 1949 jan. 28 1 omslag
Zie ook inv. nr. 124.
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124 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Minister zonder Portefeuille over de 
Interimregeling met diverse groeperingen tijden zijn verblijf in Suriname en de 
Nederlandse Antillen,
1949 januari. 1 omslag
Zie ook inv. nr. 123.

125 Stukken betreffende het beleid inzake de overkomst van Statenleden uit Suriname 
ter bespreking van de Interimregeling voor Suriname,
1949 juni 16 - dec. 6 1 omslag

126 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Minister zonder Portefeuille met de 
Delegatie uit de Staten van Suriname,
1949 juni 21 - 28 1 omslag

127 Stukken betreffende vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen 
in de Staten-Generaal ter bespreking van de Interimregeling,
1949 sept. 14 - nov. 5 1 omslag

128 Stukken betreffende het zenden van vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Antillen naar Nederland, om een toelichting te geven op het advies van de Staten 
nopens het voor-ontwerp Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
1949 dec. - 1950 juni. 1 omslag

c Wettelijke procedures

C WETTELIJKE PROCEDURES

129 Breiven van Prof. Dr. E.H. 's Jacob en Prof.Dr. J.H.A. Logemann, leden van de Kern-
Commissie, aan Mr. W.H. van Helsdingen, betreffende de ontwerp overgangs-
wetgeving ex artt. 209 en 210 van de grondwet,
1948 sept. 21 - 28 1 omslag

130 Ontwerpen van een overgangswet voor Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen,
1948 okt. 21 ' nov. 18 1 omslag

131 Stukken betreffende de aanbieding van een voor-ontwerp van een Interimregeling 
voor Suriname en de Nederlandse Antillen,
1948 nov. 20 - 1949 febr. 15 1 omslag

132 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp inzake de 
Interimregeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen,
1949 febr. 18 - juni 14 1 omslag

133 Stukken betreffende de aanbieding van het wetsontwerp inzake de Interimregeling 
voor Suriname en de Nederlandse Antillen aan de Staten van Suriname en van de 
Nederlandse Antillen,
1949 febr. 26 - mei 10 1 omslag

134 Stukken betreffende de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsontwerp 
"Interimregeling voor Suriname" en de afkondiging van deze regeling,
1949 juli 2 - 1950 jan. 20 1 pak

135 Stukken betreffende de indiening bij de Tweede Kamer van het wetsontwerp voor 
de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
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1949 sept. 7 - 1950 mei 9 1 omslag

136 Nota van wijziging op het wetsontwerp voor de Interimregeling voor de 
Nederlandse Antillen,
1950 mei 11 - juni 30 1 omslag

137 Correspondentie met de Gouverneur van de Nederlandse Antillen betreffende een 
misverstand in de tekst van de Memorie van Toelichting op het ontwerp van de wet 
Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
1950 mei 20 - 23 1 omslag

138 Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer en een Memorie van Antwoord op het 
wetsontwerp betreffende de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen, 
drukwerk, met begeleidende brieven,
1950 juni 23 - 30 1 omslag

139 Verslagen van de 75e vergadering van de Tweede Kamer en van de 3e vergadering 
van de Eerste Kamer, betreffende de behandeling van de Interimregeling voor de 
Nederlandse Antillen, Drukwerk.
1950 juli 11, sept. 27 2 stukken

140 Telegram van de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aan de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen houdende mededeling dat de 
Interimregeling voor de Nederlandse Antillen door de Tweede Kamer is 
aangenomen, Minuut.
1950 juli 12 1 stuk
Zie ook inv. nr. 146.

141 Stukken betreffende de dadelijke inwerkintreding van enige bepalingen van de 
Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
1950 juli 12 - 29 3 stukken

142 "Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van wet 
houdende een Interimregeling voor de Nederlandse Antillen", met nota's houdende
commentaar op dit verslag en een begeleidende brief van de Voorzitter van de 
Eerste Kamer,
1950 aug. - sept. 18 1 omslag

143 Memorie van Antwoord van de Ministers zonder Portefeuille en van Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen op het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer inzake de 
Interimregeling voor de Nederlandse Antillen, drukwerk, met telegram aan de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen over de afhandeling daarvan door de 
Eerste Kamer, minuut.
1950 aug. 12 2 stukken

144 Stukken betreffende de nota vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs naar 
aanleiding van het Nader Verslag van de Eerste Kamer, betreffende het 
wetsontwerp Interimregeling voor de Nederlandse Antillen, Drukwerk.
1950 sept. 5 - 9 1 stuk

145 "Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs van de Eerste Kamer over het 
ontwerp van de Wet houdende een Interimregeling voor de Nederlandse Antillen", 
Drukwerk.
1950 sept. 18 1 stuk
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146 Telegram van de Minsiter voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aan de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen houdende mededeling dat de 
Interimregeling voor de Nederlandse Antillen door de Eerste Kamer is aangenomen,
Minuut.
1950 sept. 27 1 stuk
Zie ook inv. nr. 140.

147 Stukken betreffende de vaststelling van de Wet houdende een Interimregeling voor 
de Nederlandse Antillen en de afkondiging van deze regeling,
1950 sept. 28, okt. 3 2 stukken

148 Stukken betreffende de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van enkele 
onderdelen van de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen,
1950 okt. 10 - 1951 febr. 6 1 omslag

149 Correspondentie met de Gouverneur van de Nederlandse Antillen betreffende een 
wijziging in de werkwijze van de administratie ter Gouvernements-secretarie te 
Willemstad, als gevolg van de inwerkingtreding van de Interimregeling,
1950 okt. 20 - dec. 29 1 omslag

d Landsregelingen en landsgrondwet

D LANDSREGELINGEN EN LANDSGRONDWET

150 Nota van twee politieke partijen in Curaçao, houdende aantekeningen op het 
ontwerp van een landsgrondwet voor de Verenigde Nederlandse Antillen, 
drukwerk, met aanbiedingsbrief van L.D. Gerharts te Bonaire,
1948 sept. 11 2 stukken

151 Brief van Mr. W.C.L. van der Grinten ter Rotterdam met als bijlagen een prae-advies 
over en wijzigingen van het ontwerp van een landsgrondwet voor de Nederlandse 
Antillen,
1948 sept. 22 1 omslag

152 Stukken betreffende voor-ontwerpen van een interimregeling voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen met toelichting en een "voor-ontwerp landsregeling van 
Suriname"
1948 nov. 27 1 omslag

153 Stukken betreffende de bepaling van de plaats en de taak van de Procureur-
Generaal bij het Hof van Justitie in de Nederlandse Antillen, vast te leggen in de 
artikelen 142 en 143 van de Landsregeling voor de Nederlandse Antillen
1949 jan. 14 - juni 9 1 omslag
Zie ook inv. nr. 157.

154 Stukken betreffende de toelichting op en de afkondiging van de Landsregeling voor 
Suriname,
1949 dec. 27 - 1950 febr. 22 1 omslag

155 Stukken betreffende de ontwerpen van de Landsregeling en het Voorlopig Statuut 
voor Suriname en de Nederlandse Antillen,
1950 jan. 9 - 1951 aug. 1 omslag

156 Stukken betreffende de wijziging van de Curaçaose Staatsregeling,
1950 febr. 8 ' maart 17 1 omslag
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157 Stukken betreffende het besluit tot bekendmaking van de tekst van de 
Landsregeling voor de Nederlandse Antillen, 1950 okt. - nov., met retro-acta, 1950 
juni 21
1950 1 omslag
Zie ook inv. nr. 153.

e Zetelverdelingen

E ZETELVERDELINGEN

158 Stukken betreffende een wettelijke procedure tot vervanging van de leden van de 
Staten van Suriname en de Nederlandse Antillen,
1949 maart 5 - april 20 1 omslag

159 Stukken betreffende moeilijkheden rond de toekomstige zetelverdeling in de 
Staten van de Nederlandse Antillen,
1949 apr. 21 - 1950 okt. 11 1 omslag

160 Stukken betreffende de vastgestelde zetelverdeling volgens de gehouden 
verkiezingen in de Nederlandse Antillen,
1949 dec. 17 - 1950 okt. 19 1 omslag

161 Stukken betreffende de aanbieding van het ontslag van de leden van het College 
van Algemeen Bestuur van de Nederlandse Antillen,
1950 apr. 5 - juni 23 1 omslag

162 Stukken betreffende de vaststelling van de datum van vervanging van de leden van 
de Staten van de Nederlandse Antillen,
1951 febr. 13 - 15 1 omslag

9 Overzicht van gedane werkzaamheden en bereikte resultaten

9 OVERZICHT VAN GEDANE WERKZAAMHEDEN EN BEREIKTE RESULTATEN

163 Publikatie van het Secretariaat-Generaal inzake een overzicht van de 
werkzaamheden van de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, Stencilafdruk.
1948 jan. 1 stuk

164 Nota inzake de samenvatting van de werkzaamheden van de Conferentie 
Nederland-Suriname-Curaçao, gedurende de periode januari-augustus 1948, 
Doorslag.
1948 aug. 26 1 omslag

165 Stukken betreffende de stand van de werkzaamheden van de Conferentie 
Nederland-Suriname-Curaçao,
1948 febr. 10 - okt. 7 3 stukken

166 Rapport inzake "de gewijzigde constitutionele structuur van Suriname en de 
Nederlandse Antillen", Drukwerk.
1950 febr. 14 1 omslag

167 Teksten van radio-toespraken van Mr.Dr. M.F. da Costa Gomez betreffende de 
mogelijkheden in de nabije toekomst voor Suriname en Curaçao, met 
correspondentie over deze toespraken,
1948 nov. - dec. 1 omslag
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10 Documentatie

10 DOCUMENTATIE

168 Kranteartikel betreffende kritiek op de persoon van Dr. P. Kasteel, Gouverneur van 
Curaçao,
1946 juli 11 1 stuk

169 "Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de opvattingen in Nederland 
omtrent de plaats van de Overzeesche Gebiedsdeelen in het Koninkrijk" met bijlage 
I en II, rukwerk.
1946 3 stukken

170 "Verslag van het onderzoek naar de wenschen en meeningen van de Surnaamsche 
bevolking", saamgesteld door de Commissie tot bestudeering van Staatkundige 
Hervormingen in Suriname, Eerste deel, Doorslag.
c.1946 1 stuk
Tweede deel niet aangetroffen. Zie romme 2.21.144 inv. nr. 72.

171 "Rapport van de commissie tot onderzoek en bestudeering van de in het Staatsdeel 
Curaçao levende politieke opvattingen en wenschen ter voorbereiding van de 
Rijksconferentie", Drukwerk.
1946 1 stuk

172 Persommuniqué's en artikelen uit kranten, betreffende de voorbereiding en het 
verloop van de Conferentie,
1947 aug. 13 - 1949 jan. 25 1 omslag

173 Kranteartikelen uit West-Indië betrekking hebbende op de Rijksconferentie,
1947 dec. 22 - 1950 sept. 1 1 omslag

174 Nota houdende commentaar op een artikel uit een West-Indische krant, 
betreffende de Rijksconferentie, Doorslag.
1948 jan. 1 stuk

175 Kranteartikelen betreffende de Grondwetherziening,
1948 maart 25 - juni 5 1 omslag

176 "Conclusies van de Commissie van Overleg Nederland-Nederlandse Antillen" 
Stencilafdruk.
1948 nov. 1 stuk

177 "Conferentie Nederland, Suriname, Nederlandse Antillen", Vademecum, Drukwerk.
1952 1 stuk

178 Foto's uit West-Indië met betrekking tot de Rijksconferentie,
z.d. 3 stuks

179 Overzicht van de politieke partijen (en hun partij-programma's) in de tijd van de 
Conferentie, Stencilafdruk.
z.d. 1 stuk

11 Varia

11 VARIA

180 Interne nota aan de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen houdende 
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een résumé van de vergaderingen van de Staten van de Nederlandse Antillen 
gedurende 1949 - 1950, anoniem, Doorslag.
1950 juli 10 1 stuk
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V Het archief van de Redactie-Commissie belast met het fromuleren van resoluties tijdens de Conferentie

V HET ARCHIEF VAN DE REDACTIE-COMMISSIE BELAST MET HET FROMULEREN 
VAN RESOLUTIES TIJDENS DE CONFERENTIE

187 Rapporten en nota's betreffende de taak en werkwijze van de Redactie-Commissie 
belast met het formuleren van resoluties tijdens de Conferentie,
1948 jan. 6 - maart 18 1 omslag

188 Notulen van de vergaderingen van de Redactie-Commissie,
1948 febr. 24 - maart 9 1 omslag
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VI Het archief van de Redactie-Commisse belast met het opstellen van het ontwerp-Rijksgrondwet.

VI HET ARCHIEF VAN DE REDACTIE-COMMISSE BELAST MET HET OPSTELLEN 
VAN HET ONTWERP-RIJKSGRONDWET.

189 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Redactie-Commissie belast met 
het opstellen van het ontwerp-Rijksgrondwet,
1948 apr. 21 ' dec. 3 1 omslag
De vergaderingen vangen aan 5 juli 1948.

190 Notulen van de vergaderingen van de "kern-commissie van redactie" met de 
bijzondere adviseurs
1948 juli 10 - aug. 17 1 omslag
De kern-commissie is een onderdeel van de Redactie-Commissie belast met het opstellen van het 
ontwerp-Rijksgrondwet.
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VII HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR HET ONTWERPEN VAN 
REGLEMENTEN VAN ORDE TEN BEHOEVE VAN DE RIJKSKAMER EN RIJKSSENAAT

191 Notulen van de vergadering van de Commissie voor het ontwerpen van 
Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat in het 
kader van het ontwerp-Rijksgrondwet,
1948 okt. 10 - nov. 26 1 omslag
Zie ook inv. nr. 91.
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