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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 okt. 1952
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Zaal van Justitie.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig
is Minister Luns wegens verblijf in het buitenland).
Secretaris: J. Middelburg.
--4. Buitenlands beleid
--e. De Blitar- en de Talisse-affaire (Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. d.d. 21 October
1952, nr. 6351, met bijlagen. #Zie ook notulen MR 3/11/52, punt 3c.)
Minister Kernkamp is het niet eens met het voorstel in de onderhavige nota om van de
Indonesische rechter een uitspraak te vragen. Uit een nota van Minuor is spreker gebleken, dat de
Nederlandse positie in deze zaak sterker is dan wordt verondersteld op Buitenlandse Zaken, waar
men onvoldoende op de hoogte is van de ter zake geldende ordonnanties in Indonesië. Het
vragen van een uitspraak van de Indonesische rechter is niet wenselijk, aangezien onzekerheid
bestaat over zijn onafhankelijkheid en er bovendien kans is, dat hij eveneens Nieuw-Guinea in de
motivering van zijn uitspraak zal betrekken. Nu het Indonesische Parlement naar huis is, zou men
nog eens opnieuw met de Indonesische Regering kunnen spreken. Ook ware te denken aan een
geruisloze oplossing door mediatie b.v. door een niet-Westelijke mogendheid. Spreker stelt voor,
dat hij over deze kwestie nog een nota aan Buitenlandse Zaken zal geven.
De Minister-President deelt mede, dat het vorige Kabinet de zaak aanvankelijk aan
het Uniehof wilde voorleggen, hetgeen een correcte behandeling zou zijn, ofschoon daarvan
weinig resultaat kon worden verwacht. Hiertegen kwam echter het bezwaar op, dat dan toch
indirect een rechtelijk lichaam Nieuw-Guinea bij zijn uitspraak zou betrekken, hetgeen ook door
de Kamer niet wenselijk werd geacht. De gedachte om de Indonesische rechter in te schakelen
acht spreker eveneens ongunstig. Spreker merkt op, dat de Indonesische Regering steeds heeft
getoond de kwestie gaarne uit de wereld te hebben. Mogelijk zal naar een vorm van schikking
kunnen worden gestreefd, waarbij de lading gedeeltelijk aan Nederland wordt teruggegeven en
gedeeltelijk door Indonesië wordt gekocht.
Minister Beyen geeft ook de voorkeur aan het zoeken van een mogelijkheid om
deze zaak te schikken. Nu de Indonesische Minister van buitenlandse Zaken, Mukarto, in ons land
is, zal men kunnen zien hoever men met hem kan komen. De Raad verklaart zich met deze
gedachte accoord.
---
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