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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 jan. 1952
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Vice-Minister-President Teulings en de Ministers Albregts, Beel, Lieftinck,
Mansholt, Mulderije, Peters, Staf, Stikker, In ’t Veld, en Wemmers (afwezig zijn de MinisterPresident en de Ministers Van den Brink, Joekes en Rutten).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: Wegens ziekte van Drs. J. Middelburg, Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot
Pannerden, Wnd. Secretaris.
--3. Uniezaken
--b. Indonesië (Zie notulen MR d.d. 7-1-1952, punt 3. #Zie ook notulen MR 21/1/52, punt 3g en
MR 11/2/52, punt 3c.)
Minister Peters deelt mede met de Staatssecretarissen Blom en Götzen een bespreking te hebben
gehad. De stemming in de commissie was uitermate zuur, waarschijnlijk tengevolge van het besluit
de besprekingen met Prof. Supomo c.s. aan te vangen niettegenstaande de omstandigheid, dat het
Blitar-incident nog niet volledig tot oplossing was gebracht, en van wege de mededeling, dat
Indonesië Mr. Susanto Tirtoprodjo als zaakgelastigde ter vervulling van het Hoge Commissariaat
in Nederland denkt aan te wijzen. De Kamercommissie verweet de Minister niet vóór het besluit
der Regering ten aanzien van het Blitar-incident voorlichting te hebben verstrekt en drong er bij
hem op aan de commissie gedurende de besprekingen met Prof. Supomo regelmatig op de hoogte
te houden. Duidelijk is door de spreker daarbij gesteld, dat de Regering de verantwoordelijkheid
heeft te dragen en dat het niet juist zou zijn een medezeggenschap van de Kamer in deze kwesties
te aanvaarden. Een niet denkbeeldig gevaar van vooroverleg is, dat de onderhandelingen er door
worden bemoeilijkt. Het verleden heeft voorts ook wel bewezen, dat waakzaamheid met het oog
op de geheimhouding noodzakelijk is. De Raad is van mening, dat niet kan worden toegezegd, dat
steeds vooroverleg met de Kamercommissie gepleegd zal worden. Het beste leek in iedere
vergadering van de Ministerraad na te gaan, welke punten voor mededeling in aanmerking zouden
kunnen komen en omtrent welke kwesties de Commissie eventueel gepolst zou kunnen worden.
Door de Voorzitter der Kamercommissie werd gevraagd of een CAVI-rapport ,
dat de RTC-overeenkomsten behandelt, ter inzage verschaft zou kunnen worden aan de
Commissie; de Raad is van oordeel, dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan.
De Raad is van gevoelen, dat na de toezeggingen van de Minister-President de
Regering inderdaad bereid moet zijn de Kamercommissie in te lichten. Wel werd hierbij het
onbevredigende element bij zulke besprekingen met Kamercommissies naar voren gebracht, dat
n.l. de Kamerleden zich nooit uitspreken vóór een bepaald standpunt doch alleen hun bezwaren
kenbaar maken.
Staatssecretaris Blom wijst de Ministerraad op een persbericht in de Indonesische
pers, dat in de Nederlandse pers niet is doorgekomen, dat de Masjumi zich zou kunnen verenigen
met eventuele eenzijdige opzegging van de Unieovereenkomsten, indien alle partijen dit zouden
wensen. Spreker merkt op, dat daarmede een steunpunt van de Nederlandse Regering voor een
strakke houding tegenover Indonesië is komen te ontvallen.
De Staatssecretaris deelt vervolgens mede, dat de Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland hem heeft doen weten, dat in Amsterdam een partij afgekeurde patronen van de
Indonesische Regering ligt opgeslagen. De Raad is van gevoelen, dat niet tot represaille moet
worden overgegaan, vooral niet nu onzerzijds de onjuistheid van dergelijke inbeslagnemingen
wordt aangevoerd.
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Naar aanleiding van het voornemen van de Indonesische Regering om Mr. Susanto
Tirtoprodjo tot zaakgelastigde te benoemen, besluit de Raad, dat het verzoek om bewilliging
daartoe als in strijd met de Unieovereenkomsten dient te worden geweigerd; eerst zal echter het
antwoord worden afgewacht op nadere telegrafisch gevraagde informaties.
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat waarschijnlijk de missie Supomo
aanvankelijk 15 Januari als fatale datum voor het beëindigen van de besprekingen had opgekregen
en dat thans een periode van twee à drie weken als tijdsduur voor de besprekingen zijn
aangewezen.
---

