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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 4 feb. 1952
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Zaal van Justitie.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel, Van den Brink,
Joekes, Lieftinck, Mansholt, Mulderije, Peters, Teulings, In ’t Veld en Wemmers.
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. Herziening van de Unie en de kwestie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR d.d. 28-1-1952, punt 3a. #Zie
ook notulen MR 11/2/52, punt 3d.)
De Minister-President deelt mede Zaterdag bij Minister Stikker te zamen met Minister Peters een
bespreking te hebben gehad met Prof. Supomo, Mr. Zain en Mr. Yamin. Daarbij merkten deze
Indonesiërs op, dat zij ernstige repercussies in Indonesië verwachten, indien de delegatie zonder
enig resultaat met betrekking tot Nieuw-Guinea zou terugkeren. Spreker heeft er op gewezen, dat
bij de vorige Nieuw-Guineaconferentie van Nederlandse zijde verschillende voortstellen zijn
gedaan (opdracht aan de Unie, instelling Nieuw-Guinearaad, voortzetting der onderhandelingen
met medewerking van internationale zijde), doch dat van Indonesische zijde toen geen enkele
concessie is gedaan en thans ook geen aanvaardbare suggesties zijn gedaan. De Indonesiërs
zinspeelden thans op het feit, dat het niet doorgaan van de Grondwetsherziening met betrekking
tot Nieuw-Guinea toch wel iets zou kunnen zijn, dat in Indonesië bevrediging zou geven. De
Minister heeft daarop gezegd, dat de mogelijkheid bestaat, dat bedoelde herziening in tweede
lezing geen tweederden meerderheid zou halen, maar dat de Regering het voorstel niet kan
terugnemen.
De Minister brengt vervolgens een nota in bespreking, die Staatssecretaris Blom
heeft rondgedeeld. Hierin wordt medegedeeld, dat van Indonesische zijde de wens te kennen is
gegeven met de Nederlandse Parlementsleden te spreken, die deskundig zijn in Indonesische
aangelegenheden. Minister Lieftinck zou het betreuren, indien een discussie plaats zou vinden van
de Indonesische delegatie met de Commissie voor Uniezaken zonder dat vertegenwoordigers van
de regering aanwezig zijn, aangezien dan het initiatief ter zake zou kunnen overgaan naar de
Kamercommissie.
Staatssecretaris Götzen merkt op, dat niet de Indonesische delegatie, doch alleen de
Parlementsleden uit deze delegatie een bespreking zouden willen met Nederlandse
Parlementsleden. De Raad besluit, dat aan de Indonesiërs gezegd zal worden, dat de Regering geen
bezwaar tegen een bespreking tussen Parlementsleden heeft, waarbij in overweging wordt gegeven
contact te zoeken met Dr. Kortenhorst.
Minister Van den Brink deelt mede, dat wat de handelspolitieke zaken betreft, men
er misschien wel uitkomt. Staatssecretaris Götzen merkt op, dat overigens de financieeleconomische besprekingen hoe langer hoe stroever verlopen.
b. Verstrekking van beurzen aan Ambonnezen
Minister Rutten informeert of de Raad nog steeds van gevoelen is, dat de Ambonnezen zo
mogelijk naar Indonesië moeten terugkeren. Spreker ontvangt voortdurend aanvragen voor
beurzen ten behoeve van Ambonnezen. De Raad is van oordeel, dat de Ambonnezen wel zodra
mogelijk naar Indonesië zullen moeten terugkeren, doch dat aan begaafde Ambonnezen niettemin
een studiebeurs kan worden toegekend.
c. Berichten inzake Indonesische infiltratie in Nieuw-Guinea
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Minister Stikker deelt mede, dat de scheepvaartmaatschappijen hebben gevraagd te bepalen, dat
alle financiële en politiek consequenties van het vervoer van munitie naar Nieuw-Guinea voor de
Nederlandse Regering zijn. Na overleg met Minister Staf is thans contact gezocht met Australië
om munitie aan Nieuw-Guinea te leveren.
Minister Staf deelt mede, dat de Kinsbergen met spoed gereed is gemaakt en na de
proefvaart dezer dagen naar Nieuw-Guinea zal vertrekken. Wat de landmacht betreft wordt de
vervanging moeilijker. Ook kunnen niet onbeperkt mariniers daarheen worden gezonden. De
Minister-President is van mening, dat men voor aanvulling aangewezen is op mariniers. Minister Staf
acht het wenselijk in de Algemene Verdedigingsraad na te gaan wat de militaire mogelijkheden op
Nieuw-Guinea zijn, of op korte termijn dit vraagstuk te bespreken met de Minister-President en
de Ministers Peters en Stikker. De Minister-President geeft in overweging een korte nota hierover in
te dienen. Minister Peters deelt mede, dat enige weken geleden aan de gouverneur is gevraagd in
hoeverre men paraat was, waarop een telegram is ontvangen op welke punten men niet paraat is.
Zo beschikt men slechts over één Catalina vliegtuig. Staatssecretaris Götzen herinnert er aan, dat
vorig jaar door Staatssecretaris Moorman is toegezegd, dat er zes Catalina’s in het begin van dit
jaar in Nieuw-Guinea zouden zijn. Minister Staf deelt mede, dat verschillende Catalina’s gereed
worden gemaakt, doch dat de moeilijkheid is, dat deze vliegtuigen niet meer geproduceerd
worden. Spreker zal een nota over deze zaken laten opstellen. Minister Stikker heeft herhaaldelijk
met de Australische Ambassadeur over de veiligheid van Nieuw-Guinea gesproken. Hij zal
daarom gaarne afschriften van de correspondentie met de Gouverneur ontvangen. Minister Peters
zegt toe afschriften te zullen zenden.
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