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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 dec. 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Beel, Cals, Donker, Kernkamp, Van
de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (alleen in de middagvergadering),
(afwezig zijn de Ministers Algera, Beyen, De Bruijn en Luns).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

3. Buitenlands beleid
- - -
c. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 19 december 1955, punt 3g. #Zie ook notulen
MR 2/1/56, punt 3d.)
Minister Van de Kieft herinnert eraan, dat het de bedoeling was, dat tussen Kerstmis en Nieuwjaar
geen besprekingen tussen de Indonesische en Nederlandse Ministers zouden worden gehouden.
Intussen zijn de Indonesische Ministers Kasimo en Leimena met Minister Zijlstra uit Genève naar
Nederland gekomen, waarna spreker met deze drie Ministers een bespreking heeft gehad. Van
Indonesische zijde werd voorgesteld, dat de Finec zal vervallen; Nederland zou dan voor wat de
rechten van de Nederlandse ondernemingen in Indonesië betreft, moeten vertrouwen op hun
nationale wetgeving. De  Nederlandse Ministers hebben hierop geantwoord, dat deze gedachte zo
onaanvaardbaar was, dat men dan beter de  besprekingen kon afbreken. Daarop hebben de
Indonesische Ministers gevraagd of van Nederlandse zijde een voorstel kon worden gedaan, dat
Kasimo dan mee naar Genève zou kunnen nemen ter bespreking met zijn ambtgenoten.
Hiermede is onzerzijds akkoord gegaan.

Intussen heeft spreker nog vernomen, dat de Regeringscommissaris voor
Indonesische Aangelegenheden Blom woensdag naar Genève zou gaan voor een bespreking in de
politieke werkgroep, maar hierover is met de Ministers, die lid zijn van de delegatie, een overleg
gepleegd.

Minister Donker licht na een vraag van de Minister-President nader toe, dat over de
agendapunten 3 en 4 (Nieuw-Guinea en overige onderwerpen) uitsluitend tussen Ministers van
beide kanten gesproken wordt, en dat de politieke commissie zich alleen bezig houdt met de
agendapunten 1 en 2 (Opheffing Unie en Finec). Spreker heeft nog geen contact met Blom over
een bijeenkomst van deze commissie in Genève gehad, maar het lijkt hem aanvankelijk wel
bezwaarlijk om besprekingen te houden zonder dat de Ministers er direct achter staan.

De Minister-President is van deze kwestie niet op de hoogte; hij zal als Minister van
Buitenlandse Zaken a.i. nog met Blom spreken. Spreker acht het voorts wenselijk, dat aan de
Indonesische delegatie wordt voorgesteld de besprekingen weer naar Nederland te verplaatsen, zo
nodig met de toezegging, dat deze dan op het Hoge Commissariaat van Indonesië gehouden
zullen worden.

De Minister-President deelt vervolgens mede, dat de Britse Regering Buitenlandse
Zaken op 19 december jl. liet weten, dat zij Anak Agung heeft uitgenodigd tot een bezoek aan
Londen van 9 tot 13 januari a.s. welke uitnodiging was aanvaard.

Minister Van de Kieft deelt vervolgens als Waarnemend Voorzitter van de
Nederlandse delegatie mede, dat over de besprekingen, welke de Ministers in Genève hebben
gevoerd, nauwelijks enige bijzonderheden zijn te vermelden.
- - -
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3. Buitenlands beleid
c. De verhouding tot Indonesië (Vervolg.)
De Minister-President heeft van Blom vernomen, dat hij het persoonlijk wel gemakkelijk zou vinden
als de Ministerraad zou beslissen, dat hij niet moet gaan, maar dat de Nederlandse delegatie dan
een figuur slaat omdat de vier Ministers hebben afgesproken, dat de  werkgroepen tussen
Kerstmis en Nieuwjaar in Genève verder zouden werken. De Indonesische Minister Leimena
heeft ook een dringend beroep op Blom gedaan de politieke werkgroep te doen bijeenkomen.
Daarbij zou in de eerste plaats aan de orde komen de geschillenregeling, waarbij van Nederlandse
zijde wordt gehandhaafd wat vorig jaar hieromtrent is afgesproken. Het tweede onderwerp heeft
betrekking op de opheffing van de Unie, terwijl het derde punt gaat over het Indonesische
verlangen om de nationale wetgeving boven de internationale overeenkomsten te laten prevaleren.
Blom achtte in geen van de drie punten het Indonesische standpunt te aanvaarden.

Minister Zijlstra deelt mede, dat Anak Agung aan het eind van de bespreking in
Genève zeide, dat de economisch-financiële werkgroep en de politieke werkgroep in Genève
verder bijeen zouden moeten komen. Spreker heeft geantwoord, dat hij van de politieke
werkgroep niets afwist, maar dat twee Ministers naar Den Haag kwamen, zodat daaromtrent
nadere inlichtingen gevraagd zouden kunnen worden. Spreker begrijpt, dat de Indonesiërs koste
wat het kost de schijn willen ophouden, dat in Genève geconfereerd wordt. De Raad besluit, dat
Minister Donker tijdens de vergadering nog met Blom zal bellen.

Minister Donker deelt na dit telefoongesprek mede, dat Blom woensdagochtend
naar Genève zou gaan en donderdag terugkeert. Leimena had hierop aangedrongen, omdat ten
aanzien van de drie eerder vermelde punten Nederland aan het woord is. Spreker heeft gezegd, dat
de agendapunten 3 en 4 niet in de politieke werkgroep thuishoren. Met betrekking tot de kwestie
van het prevaleren van de nationale wetgeving meende een vertegenwoordiger van Buitenlandse
Zaken, dat van Nederlandse zijde hiertegen geen bezwaar kon worden gemaakt, hoewel dit voor
Nederland anders ligt. Spreker heeft erop gewezen, dat men de situatie van Nederland en
Indonesië niet kan gelijkstellen met de verhouding tussen Nederland en een ander willekeurig
land.

De Minister-President merkt op, dat er in Nederland geen twijfel over is, dat de
nationale wetgever zich bij de internationale overeenkomsten moet aanpassen, terwijl sinds enkele
jaren de Nederlandse rechter ook internationale overeenkomsten moet laten prevaleren boven de
nationale wetten. Als men echter zou zeggen, dat de nationale wetgeving boven het tractaat gaat,
behoeft men geen tractaat te sluiten.

Minister Donker stelt resumerend voor ermede akkoord te gaan, dat Blom naar
Genève gaat, maar dat hij aan de Nederlandse standpunten zal moeten vasthouden. De Raad gaat
met dit voorstel akkoord.
 - - -


