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Verslag van de ministeriële bespreking van 2 maart 1950
*Gehouden in aansluiting aan de RAVI.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Götzen, Joekes, Van
Maarseveen, Rutten, Van Schaik en Schokking, alsmede Staatssecretaris Blom.
Secretariaat Ministerraad: Drs. J. Middelburg, Adjunct-Secretaris.
1. De kwestie-Westerling
Minister Van Maarseveen merkt op, dat Minister Schokking in de Kamer heeft medegedeeld, dat
een onderzoek zal worden ingesteld en dat de uitkomsten hiervan aan de Tweede Kamer zullen
worden medegedeeld. In verband hiermede acht spreker het wenselijk Staatssecretaris Fockema
Andreae en Generaal van Langen te verzoeken naar Nederland te komen. De Minister-President
acht het beter, dat de HC deze kwestie met de Regering van de RIS behandelt. Bovendien zou
men Staatssecretaris Fockema Andreae in Indonesië kunnen laten voor de behandeling van de
overgang van het KNIL naar de TRIS. Aangezien de heer Gieben opdracht heeft gekregen een
rapport over de affaire-Westerling op te stellen, stelt spreker voor dit rapport af te wachten.
Aldus wordt besloten.
2. Decoratie van Indonesiërs (Zie notulen MR d.d. 27 Febr. 1950, punt 3b. #Zie ook notulen MR
6/3/50, punt 3d.)
Staatssecretaris Blom heeft een telegram van minister Stikker ontvangen, waaruit blijkt, dat diens
bezwaren tegen de verlening van decoraties verminderd zijn. De Minister-President zou in
overweging willen nemen om een decoratie te verlenen aan Sukarno en voorts aan Hatta en Rum
(resp. Voorzitter en Ondervoorzitter van de Republikeinse delegatie bij de RTC) en aan Hamid
en Anak Agung (resp. Voorzitter en Ondervoorzitter van de BFO-delegatie bij de RTC). Minister
Götzen stelt de vraag of Djuanda niet voor een decoratie in aanmerking moet komen. De MinisterPresident is van oordeel, dat dan verschillende andere Indonesische leiders ook in aanmerking
zouden moeten worden gebracht. Minister Van Maarseveen zou willen nagaan of aan Sukarno het
Grootkruis van de Orde van Oranje-Nassau zal worden verleend. Staatssecretaris Blom merkt op,
dat Minister Stikker nog gaarne wil weten, wie in aanmerking zal komen en voor welke
onderscheiding.
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