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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 6 februari 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trèveszaal.
Aanwezig:
de minister-president Beel en de ministers Van Aartsten, Cals, Helders, Klompé, Luns
Staf, Struycken, Witte en Zijlstra.
Secretaris: J. Middelburg.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
--h. Het toelatingsbeleid (Nota van de minister van Justitie a.i. d.d. 26 januari 1959, nr. 378/C.79)
Minister Zijlstra heeft zich bij lezing van de voorgestelde richtlijnen afgevraagd in hoeverre men
daarmede de deur open zet voor de komst van 70 à 80.000 mensen uit Indonesië naar ons land. Hij
acht de richtlijnen A t/m M niet onredelijk, maar wijst richtlijnen N en O af.
Minister Helders heeft in de herdenkingsuitgave van het CBS gezien, dat jaarlijks nog 10.000
of meer personen naar Nederland immigreren. Spreker is van oordeel, dat dit aanzienlijk moet
worden ingeperkt. Het betreft hier niet mensen uit Indonesië, maar ook uit andere landen. Minister
Van Aartsen sluit zich bij het standpunt van minister Zijlstra aan. De minister-president stelt voor, dat de
minister van Justitie het (althans voor dit kabinet) laat bij de richtlijnen A t/m M.
Minister Struycken antwoordt, dat ook de richtlijnen N en O wenselijk zijn, omdat hij met het
oog op merkwaardige gevallen enige speelruimte nodig heeft.
Minister Staf is ook van oordeel, dat de punten N en O niet moeten worden opgenomen,
zelfs niet in interne richtlijnen; in zeer bijzondere gevallen zal de minister zelf van de richtlijnen
kunnen afwijken.
De raad besluit na enige verdere discussie, dat de betrokken aanvragen om toelating zullen
kunnen worden getoetst aan de richtlijnen A t/m M, waarbij vrijheid voor de minister van Justitie zal
zijn om in incidentele gevallen daarvan af te wijken.
3. Buitenlands Beleid
--g. De defensie van Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 23 januari 1959, punt 3c).
Minister Staf deelt mede, dat op het ogenblik reeds een peloton mariniers in Hollandia en in Merauke
zijn gestationeerd. Spreker heeft afgesproken met de chefs van staven, dat 200 mariniers meer zullen
worden gezonden, van wie 100 in Hollandia en 100 in Merauke zullen komen. De eersten zullen
begin maart opgeroepen worden.
---
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