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Verslag van de ministeriële bespreking op 16 feb. 1950
*In aansluiting aan de vergadering van de Raad voor Aangelegenheden van Indonesië, Plein 1813
nr. 4.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Götzen, Joekes, Van Schaik
(bij punt 1) en Schokking, alsmede de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Mr. N.S. Blom.
Secretariaat Ministerraad: Drs. J. Middelburg, Adjunct-Secretaris.
1. Het verblijf van de Staatssecretaris van Oorlog in Indonesië
Minister Schokking doet enige mededelingen omtrent een telefoongesprek, dat hij even tevoren
met Staatssecretaris Fockema Andreae heeft gehad. Laatsgenoemde is van oordeel, dat de
overgang van het KNIL naar het leger van de RIS een levensbelang is voor de Europeanen. In dit
verband bracht Mr. Fockema Andreae nog de wenselijkheid ter sprake om een regeling te treffen
voor KNIL-militairen, die in een lagere rang naar de TRIS overgaan. Generaal Buurman van
Vreeden is het voorts in beginsel er mede eens, dat bij overgang naar de KL rangsverlaging
mogelijk is. Het onderhoud, dat de Staatssecretaris met Sukarno heeft gehad, is zeer bevredigend
geweest. Mr. Fockema Andreae is voornemens nog een week te blijven om Sumatra te bezoeken;
de toestand van de troepen aldaar is moeilijk in vergelijking met Java. Hij is voorts doende met de
kwestie van de naar Nieuw-Guinea gezonden militaire goederen. Met betrekking tot de kwestieWesterling deelde de Staatssecretaris mede, dat het op de Regering van Indonesië een goede
indruk heeft gemaakt, dat van Nederlandse zijde bepaalde interne zuiveringen in het leger zijn
uitgevoerd.
Minister Götzen merkt op, dat met Mr. Fockema Andreae voor zijn vertrek is
besproken, dat de enige oplossing voor het KNIL is, dat er geen rangsverlaging zou worden
toegestaan.
Minister Schokking antwoordt, dat dit in een vroeger stadium is afgesproken, doch
dat de Staatssecretaris ruime armslag heeft gekregen om deze zaak in orde te brengen. Minister
Götzen verklaart zich er mede accoord, dat deze kwestie aan Mr. Fockema Andreae wordt
overgelaten.
2. Contacten van Westerling (#Zie ook notulen MR 27/2/50, punt 3a.)
De Minister-President deelt mede, een telegram te hebben ontvangen inzake bepaalde personen, die
in contact zouden staan met Westerling. Hierin doet de HC mededelingen, o.a. omtrent zijn
bemoeiingen inzake de arrestatie van de heer Ritman. Spreker stelt voor, dat minister Götzen en
Mr. Blom tezamen een concept voor een antwoord op dit telegram opstellen. Daartoe wordt
besloten.
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