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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 maart 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, Rutten, Staf (met uitzondering van de punten 2c
t/m 7), Teulings, In ’t Veld en Wemmers (afwezig is Minister Stikker wegens ziekte).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en (bij de morgenvergadering)
Götzen, alsmede bij punt 14 de Algemene Vertegenwoordigers van de Antillen en Suriname
Debrot en Pos).
Secretaris: J. Middelburg.
1. Notulen van de vergadering van 3 Maart 1952
--b. Opmerking naar aanleiding van punt 3b (De moeilijkheden ten aanzien van de militaire missie.)
Minister Staf deelt ter aanvulling mede, dat aan de Indonesische delegatie nog geen nota was
meegegeven, aangezien deze nog in voorbereiding is. Spreker stelt voor, dat de Staatssecretarissen
Blom en Moorman, die nog geen telegram hierover hebben kunnen verzenden, een passage in de
besproken zin aan de nota zullen toevoegen. Voorts deelt spreker mede, dat de kosten voor de
opleiding in Nederland over Januari en Februari zijn betaald, doch niet voor de militaire missie in
Indonesië, aangezien het geschil juist betrekking heeft op de vóórfinanciering hiervan.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
--h. Representatie (#Zie ook notulen MR 9/6/52, punt 3c.)
Minister Mulderije heeft een uitnodiging ontvangen van het Nationaal Nieuw-Guinea-Comité,
waarvan de Heer Van de Wetering voorzitter is. Spreker acht het beter, dat men zich als Minister
hier buiten houdt.
3. Uniezaken
a. De kwestie van de Blitar en de Talisse (Zie ook notulen MR d.d. 3 Maart 1952, punt 3e. #Zie ook
notulen MR 23/6/52, punt 3b.)
Minister Peters brengt onder de aandacht, dat in een telegram van Lamping wordt medegedeeld,
dat de Indonesische Regering zegt, in verband met de val van het Kabinet geen besluit te kunnen
nemen. De Minister-President heeft vernomen, dat voor de voorbereiding van het voorleggen van
deze kwestie aan de rechter nog op verschillende wijzen overleg wordt gepleegd.
b. De geschorste bespreking met de Indonesische delegatie (Zie ook notulen MR d.d. 3 Maart 1952, punt 3a.
#Zie ook notulen MR 17/3/52, punt 3a.)
Minister Teulings informeert naar de betekenis van een bericht van Associated Press over de
geschorste conferentie. Staatssecretaris Blom deelt mede, dat de gegevens in dit bericht uit
Indonesische bron komen. Afgesproken is, dat van Nederlandse zijde hierop niet zal worden
gereageerd, doch dat Staatssecretaris Götzen en spreker wel een vertrouwelijke persconferentie
zullen houden; in verschillende berichten wordt de indruk gewekt alsof van Nederlandse zijde
reeds verscheidene concessies zijn gedaan. De Minister-President heeft het getroffen, dat in het
“Financieel Dagblad” ook een beschouwing is gegeven, die uitgaat van het Indonesische
standpunt en blijkbaar geheel steunt op inlichtingen uit Indonesische kringen.
c. Beperking van de overkomst van Indo-Europeanen naar Nederland
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De Minister-President heeft gelezen in een samenvatting van het rapport over Januari van de
Nederlandse Vertegenwoordiger in Oost-Java (Brief van Minuor dd. 4 Maart 1952 nr. M 18) dat
het volgens de Commissaris noodzakelijk zou zijn in verband met het verstrijken van de
optietermijn voor het Indonesische Staatsburgerschap, vele Indo-Europeanen naar Nederland te
zenden. Spreker wijst er op, dat de bezwaren tegen de overkomst naar Nederland (woningnood,
hoge kosten van levensonderhoud enz.) veel groter zijn dan tegen blijven van deze groep in
Indonesië. Staatssecretaris Götzen merkt op, dat over dit vraagstuk enige tijd geleden reeds een
instructie aan de HC is gegeven.
d. De Ambonnezen-kwestie (Zie notulen MR d.d. 3 Maart 1952, punt 3c.)
Minister Beel is voornemens aan Oorlog te verzoeken in eerste instantie de beantwoording van de
vragen van het Kamerlid Bruins Slot ter hand te nemen.
---

