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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 20 feb. 1950
*'s Middags te 2 uur aangevangen en 's avonds voortgezet, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Götzen,
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Rutten, Van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker,
Teulings en In 't Veld (Minister Wyers is met vacantie).
Tevens zijn bij de behandeling van punt 15 aanwezig: Mr.Dr. R.H. Pos en de heer
M.P. Gorsira.
Secretariaat Ministerraad: Drs. J. Middelburg, Adjunct-Secretaris (Dr. Prinsen is
afwezig wegens zijn reis naar Indonesië).
--3a. De behandeling van Indonesische zaken
Minister Van Maarseveen heeft na zijn terugkeer uit Indonesië vernomen, dat bij Buitenlandse
Zaken een staatssecretaris is benoemd, die in het bijzonder belast is met de zaken van Indonesië.
In de pers is er op gewezen, dat deze zaken voor de souvereiniteitsoverdracht door twee
ministers werden behandeld, zodat men zich afvraagt, waarom na de souvereiniteitsoverdracht
nog een staatssecretaris, belast met deze zaken, is aangewezen. Ook spreker geeft uiting aan zijn
bevreemding over deze beslissing. In Indonesië heeft spreker met Hatta besproken, op welk
ministerie de zaken betreffende Indonesië dienen te worden behandeld, waarbij bleek, dat Hatta
van mening was, dat deze onder Buitenlandse Zaken zouden moeten komen. Zijn belangrijkste
bezwaar tegen de bestaande regeling is, dat de Uniezaken en de zaken betreffende de overzeese
rijksdelen op een lijn zijn gesteld. Indien de zaken betreffende de overzeese rijksdelen op een
afzonderlijk ministerie werden behandeld, zou Hatta geen bezwaar hebben. In dit verband heeft
spreker aan Minister Van Schaik gedacht.
De Minister-President acht dit laatste een vraag op zich zelf. Destijds is evenwel
afgesproken, dat er een ministerie voor uniezaken en overzeese rijksdelen zou komen.
Minister Van Maarseveen vervolgt met de mededeling, dat Mr. Rum de onderhavige
kwestie een interne aangelegenheid van Nederland acht. Spreker is van mening, dat de
verhouding met Indonesië op het ogenblik geen zuiver buitenlandse verhouding is. Vervolgens
brengt de Minister ter sprake, dat enkele nieuwe ambtenaren als Indonesische deskundigen aan
het Ministerie van Buitenlandse Zaken zouden worden verbonden. De Minister-President betreurt
het, dat in het perscommuniqué inzake de benoeming van Mr. Blom is opgenomen, dat deze
wordt belast met de Indonesische Zaken. In het aanstellingsbesluit wordt geen speciale taak
genoemd, terwijl intern is besproken dat aan Mr. Blom niet alleen de Indonesische doch ook de
zaken betreffende de Ver. Naties zouden worden opgedragen. Het overleg over de Indonesische
aangelegenheden, dat dagelijks plaatsvindt tussen Minister Götzen en Mr. Blom, verloopt
overigens goed, terwijl ook in de RAVI de behandeling van de Indonesische zaken in een goede
gezindheid plaatsvindt.
Minister Stikker merkt op, dat bij de ministeriële bespreking op 22 December is
besloten, dat de Indonesische Zaken, wat het algemene politieke aspect betreft, op twee
departementen zouden worden behandeld. Vervolgens is de Raad er mede accoord gegaan, in
verband met de benoeming van spreker tot politiek bemiddelaar van de OEEC hem te ontlasten
van een deel van zijn taak door de aanwijzing van Mr. Blom tot staatssecretaris. De voorstelling,
dat de werkzaamheden na de benoeming van Mr. Blom door drie functionarissen worden
verricht, is daarom niet juist. De Minister merkt op, dat iemand aan de afdeling van juridische en
algemene zaken zal worden verbonden, die indertijd in buitenlandse dienst is geweest en in
Indonesië heeft gewerkt. Er zijn spreker echter geen benoemingen aan zijn departement bekend
van ambtenaren, die met de Indonesische zaken worden belast. De Minister-President vestigt er de
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aandacht op, dat het landsbelang niet toelaat op dit punt een tegenstelling te hebben en doet
daarom een beroep op de betrokken ministers om de samenwerking terzake voort te zetten.
---

