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Verslag van de ministeriële bespreking op 12 jan. 1950
*In aansluiting aan de vergadering van de Raad voor Aangelegenheden van Indonesië.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Götzen,
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Rutten, Van Schaik, Schokking en Stikker.
Tevens is aanwezig bij de bespreking van punt 1 Mr. s'Jacob.
Secretariaat Ministerrraad: Drs. J. Middelburg, Adjunct-Secretaris.
1. Activiteit van Westerling (Zie notulen Ministerraad d.d. 9 Januari 1950, punt 3e.)
Minister Van Maarseveen doet mededeling van een telegram van de HC , waarin deze een nadere
uiteenzetting geeft van de bedoeling van het voorstel om $ 90.000 ter beschikking van de RIS te
stellen. Spreker is van oordeel, dat Nederland dit bedrag niet ter beschikking moet stellen,
aangezien dit in de eerste plaats juist een aansporing kan wezen voor de RIS om te zoeken naar
illegale wapentransacties terwijl men bovendien kan stellen dat dit bedrag zal zijn begrepen in de
f. 2 milliard, die Nederland aan de RIS heeft kwijtgescholden. De Minister-President is van oordeel,
dat de heer Kuiper thans bezwaarlijk verweten kan worden, dat hij onder het vorige bewind zijn
instructies heeft uitgevoerd. Spreker stelt voor het voorstel om $ 90.000 te betalen niet te
accepteren, tenzij Minister Van Maarseveen in Indonesië overtuigd wordt van de juistheid
hiervan. Minister Van Maarseveen verwacht, dat dit niet het geval zal zijn, doch zal anders in
Indonesië eerst nader contact met Nederland opnemen. De vergadering gaat accoord met het
voorstel van de Minister-President.
2. Samenstelling van het Uniehof (Zie notulen MR d.d. 9 Jan. 1950, punt 3j.)
[Over de honorering van de leden van het hof en de consequenties van een benoeming van
Prinsen.]
3. Decoratie van Indonesiërs (Zie ook notulen MR d.d. 9 Jan. 1950, punt 3b.)
Minister Van Maarseveen doet enige mededelingen van zijn bezoek aan H.M. de Koningin in
verband met zijn reis naar Indonesië. De Minister-President heeft van Mr. s'Jacob vernomen, dat
president Sukarno bijzonder prijs stelt op het ontvangen van een Nederlandse onderscheiding en
dat het hem niet in de eerste plaats te doen is om een bezoek aan Nederland te brengen. Mr.
s'Jacob heeft ook de gedachte geopperd een onderscheiding uit te reiken op de verjaardag van de
Koningin. Minister Stikker noemt enkele bezwaren, welke bestaan tegen een bezoek van Sukarno
aan Nederland in de eerstkomende tijd en tegen het toekennen van een onderscheiding,
aangezien bij decoratie van Sukarno als staatshoofd dit in de vorm van uitwisseling van
onderscheidingen zal moeten plaats hebben. Minister Götzen wijst op de mogelijkheid, dat de
Koningin als Hoofd van de Unie aan het staatshoofd van een van de Uniepartners een decoratie
verleent. Minister Van Schaik heeft eveneens bezwaren tegen een bezoek op korte termijn van
Sukarno. Spreker zou kunnen instemmen met het verlenen van een decoratie aan Hatta en Rum,
doch vraagt zich af waarom aan Sukarno thans reeds een onderscheiding zou moeten worden
gegeven. Minister Götzen waarschuwt er tegen om Sukarno veel later te decoreren. De MinisterPresident is van oordeel, dat indien in overweging wordt genomen om Sukarno een onderscheiding
te geven, ook Hatta en Rum moeten worden gedecoreerd, alsmede Hamid, die voorzitter is
geweest van de BFO-delegatie, terwijl ook moet worden nagegaan of Anak Agung voor een
decoratie zal worden voorgedragen. Indien wordt besloten een bezoek van Sukarno aan
Nederland geruime tijd uit te stellen, zou Minister Van Maarseveen in Indonesië kunnen polsen,
hoe een decoratie van genoemde Indonesiërs in Indonesië zal worden ontvangen. Minister Stikker
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kan de verantwoordelijkheid hiervan niet dragen. De Minister-President stelt voor, dat Minister
Stikker deze aangelegenheid nog eens met Mr. s'Jacob bespreekt. Aldus wordt besloten.
4. Wetsontwerp op het regentschap
Minister Van Schaik wijst op een redactioneel artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant, waarin
de wens wordt uitgesproken, dat Nederland in overleg zou zijn getreden met Indonesië alvorens
het wetsontwerp op het regentschap in te dienen. Minister Van Maarseveen is het met de strekking
van dit artikel niet eens; slechts de opmerking inzake de ondertekening als Minister van
Overzeese Gebiedsdelen is juist. De Minister-President stelt voor, dat op dit punt een wijziging in
het wetsontwerp wordt aangebracht. Aldus wordt besloten.
Minister Van Maarseveen geeft vervolgens een korte uiteenzetting omtrent de gang
van zaken der besprekingen op de RTC inzake de vervanging van het Uniehoofd. De MinisterPresident stelt voor, dat Minister Van Maarseveen in Indonesië voorlopig deze kwestie bespreekt
en zegt dat Nederland Prins Bernhard als Regent heeft voorgesteld. Daarbij zou hij de gedachte
kunnen uitspreken, dat de Indonesiërs er mede accoord gaan, dat voor de vervanging van het
Hoofd van de Unie hetzelfde zal worden bepaald. Dit punt zal op de Conferentie van
Unieministers dan nader kunnen worden besproken. De vergadering verklaart zich hiermede
accoord.
Minister Van Schaik merkt op, dat Suriname en de Antillen omtrent dit
wetsontwerp niet zijn gehoord. Besloten wordt, dat deze gebiedsdelen nog nader zullen worden
gehoord en dat Minuor hieromtrent in overleg met de West zal treden.
---

