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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 17 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, Joekes, Lieftinck,
Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten (alleen bij de morgenvergadering), Staf, Stikker, Teulings, In ’t
Veld en Wemmers (afwezig is Minister Van den Brink).
Tevens is aanwezig (bij de punten 1 t/m 7) Staatssecretaris Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--h. Overige punten
1°. De Minister-President deelt mede, dat Dr. Nikijuluw als “Algemeen Gemachtigde van de
Republiek der Zuid-Molukken” een brief tot de Koningin heeft gericht, welke is doorgezonden
aan spreker met het verzoek H.M. hieromtrent in te lichten. Besloten wordt, dat Minuor een
antwoord met de door de Koningin gevraagde inlichtingen zal voorbereiden.
--3. Uniezaken
a. De geschorste besprekingen met de Indonesische delegatie (Zie notulen MR d.d. 10 Maart 1952, punt 3b.)
De Minister-President acht het wenselijk in antwoord op een vraag van Lamping een niet te lang
telegram te zenden, waarin er op wordt gewezen, dat de verkiezingen in Nederland voor de deur
staan, zodat het aanbeveling verdient de besprekingen eerst daarna te hervatten. Staatssecretaris
Götzen informeert of het de bedoeling is de besprekingen van Staatssecretaris Blom en hem met de
Indonesische delegatie tot na de verkiezingen te verschuiven De Minister-President acht dit
wenselijk; hierbij zal men in het oog moeten houden, dat de Commissie voor Uniezaken over het
verloop van dergelijke besprekingen moet worden ingelicht, terwijl hieraan ook vastzitten
besprekingen over de Nieuw-Guinea-kwestie.
Minister Beel acht het wenselijk, als Lamping benaderd wordt, dat hij duidelijk
maakt, dat binnenkort het Kabinet demissionair zal worden.
De Minister-President stelt voor een antwoord te geven aan de hand van de volgende
punten. De besprekingen zijn op voorstel van Indonesië geschorst in verband met de
Kabinetscrisis, welke thans nog niet is opgelost. Onzerzijds bestaat er geen haast om de
besprekingen voort te zetten, mede gezien de verkiezingen en de daaropvolgende
Kabinetsformatie. Er wordt echter van Nederlandse zijde geen politiek van uitstel gevolgd, doch
het lijkt verstandig thans af te wachten wat ter zake van Indonesische zijde wordt voorgesteld. De
Raad verklaart zich hiermede accoord.
b. Beëindiging van de infiltratie in Nieuw-Guinea
Minister Staf deelt mede, dat de acties tegen de infiltraties in Nieuw-Guinea zijn beëindigd, nu alle
infiltranten zijn opgepakt. De Gouverneur heeft gevraagd of de Marine nog even in de omgeving
van Sorong kan blijven.
De Minister-President schorst vervolgens de vergadering tot des middags 2 uur.
---
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