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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 6 feb. 1950
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Götzen,
Joekes, Lieftinck, Rutten, Van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, In 't Veld en Wyers (Minister
Van Maarseveen is afwezig in verband met zijn reis naar Indonesië, Minister Mansholt is
buitenslands evenals Minister Teulings).
Secretariaat Ministerraad: Drs J. Middelburg, Adjunct-Secretaris (Dr. Prinsen is
afwezig wegens zijn reis naar Indonesië).
--3. Uniezaken
a. Het geval Thiessen
Minister Götzen deelt mede, dat de chef van de douanerecherche tenslotte heeft verhinderd, dat de
heer Thiessen per vliegtuig is vertrokken, op grond van de constatering, dat deze 300 dollar
ongeoorloofd bij zich had. Nagegaan wordt of betrokkene kan worden vervolgd wegens
overtreding van art. 97a van het Wetboek van Strafrecht. De Minister-President heeft de inlichting
ontvangen, dat men hem naar aanleiding van de deviezenovertreding bezwaarlijk langer kan
vasthouden; spreker acht het noozakelijk, dat zijn paspoort wordt ingetrokken. De Minister stelt
voor, dat aan de HC een telegram wordt gezonden waarvan hij het concept voorleest. De Raad
verklaart zich hiermede accoord.
Minister Stikker heeft reeds opdracht gegeven, dat het paspoort wordt
ingetrokken. Minister Wyers heeft van de Procureur-Generaal vernomen, dat deze Dinsdag of
Woensdag zal mededelen of hij betrokkene kan vervolgen. Spreker heeft aan de ProcureurGeneraal gezegd, dat het hier een uit politiek oogpunt belangrijke zaak betreft. Minister Van
Schaik wijst er op, dat het van belang is, dat de betrokkene niet te snel wordt vrijgelaten,
aangezien hij dan in verbinding kan treden met Indonesië. Minister Lieftinck begrijpt niet, dat de
Procureur-Generaal van Zaterdag tot Woensdag tijd nodig heeft om te kunnen nagaan of hij deze
zaak van de douanerecherche kan overnemen. Spreker dringt er op aan, dat de ProcureurGeneraal zo snel mogelijk een besluit neemt. Minister Wyers merkt op, dat enige vertraging is
ontstaan, doordat de leider van de douanerecherche zich in verbinding heeft gesteld met de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, die geen executieve bevoegdheid heeft. De Minister-President is van
oordeel, dat het enkele feit dat betrokkene een briefje van Westerling heeft ontvangen niet
voldoende zal zijn voor een strafvervolging, doch dat dit wel aanleiding moet zijn te verhinderen,
dat hij vertrekt, door zijn paspoort in te houden.
b.Overbrenging speciale troepen naar Nederland
Minister Götzen waarschuwt naar aanleiding van een telegram van de HC , dat enkele
manschappen van de speciale troepen naar Nederland zullen worden gezonden, nogmaals tegen
het zenden van Indonesiërs naar Nederland. De Minister-President begrijpt niet waarom men deze
mensen niet naar Nieuw-Guinea heeft gezonden. Nu zij naar Nederland zijn gezonden, zal men
hen moeten verzorgen. Minister Götzen is van oordeel, dat Oorlog deze militairen ergens zal
moeten opnemen. Minister Schokking zal nagaan of zij in Nijmegen kunnen worden gelegerd. De
Minister-President zal opneming in het Nederlandse leger op prijs stellen, waardoor betrokkenen
het gevoel zullen hebben, dat zij een taak hebben; voorts zal aan Staatssecretaris Fockema
Andreae telefonisch moeten worden verzocht een regeling te ontwerpen, waardoor uitzending
van Indonesiërs naar Nederland zoveel mogelijk wordt beperkt. Aldus wordt besloten.
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c. Overige onderwerpen
1°. Minister Götzen deelt mede, dat Minister Van Maarseveen van Cairo af met het vliegtuig zal
terugkeren.
2°. Minister Götzen merkt op, dat Zaterdag een gemeenschappelijk communiqué is uitgegeven van
de HC en de RIS inzake de actie van Westerling. De Minister-President acht de uitgifte van dit
communiqué zeer goed, doch betreurt, dat het sterk bekort in de pers is verschenen.
---

