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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 12 mei 1952
*'s Morgens te 10 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts (bij de punten 1 en 2), Beel,
Van den Brink (bij de punten 1 en 2), Joekes, Lieftinck, Mulderije, Peters, Stikker, Teulings, In 't
Veld en Wemmers (afwezig zijn de Ministers Mansholt, Rutten en Staf).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. Hervatting der besprekingen met Indonesië (#Zie ook notulen MR 26/5/52, punt 3a.)
Minister Peters heeft gezien, dat in Indonesië met Zain de heropening der besprekingen met
Nederland ter sprake is gekomen, waarbij bleek, dat Zain de besprekingen gaarne weder zou
opvatten, doch dat volgens mededeling van Dr. Drees aan Susanto de besprekingen niet vóór de
verkiezingen in Nederland zouden moeten worden hervat. De Minister-President deelt mede, dat hij
Susanto indertijd voor een beleefdheidsbezoek na zijn aankomst in Nederland heeft ontvangen.
Daarbij heeft hij er aan herinnerd, dat de besprekingen onderbroken zijn door de Kabinetscrisis in
Indonesië en er voorts op gewezen, dat binnenkort in Nederland een nieuw Kabinet zal optreden,
zodat het onpractisch zou zijn voordien de besprekingen te hervatten. Spreker had de indruk, dat
Susanto niet anders dacht; hij heeft zich echter verbaasd, dat Susanto daarna hierover een
persbericht heeft uitgegeven. Staatssecretaris Blom merkt op, dat Susanto herhaaldelijk
persberichten uitgeeft over terloopse besprekingen. Minister Stikker acht het wenselijk met
Susanto te bespreken, dat hij geen persberichten over besprekingen zal uitgeven, als over de tekst
niet vooraf overeenstemming met de betrokkene is bereikt.
Minister Beel zou, indien hervatting van de besprekingen voor de verkiezingen kan
worden tegengehouden, dit gaarne te doen. De Minister-President herhaalt, dat hij de hervatting
voor Juli onpractisch zou vinden en onvruchtbaar, aangezien de besprekingen niet kunnen
uitlopen op bindingen door de Nederlandse Regering, vooral ook nu de Kamerleden in verband
met de verkiezingen niet bijeen komen. Spreker verwacht, dat de Indonesische
vertegenwoordigers thans ook niet zullen komen.
b. Plaatsing van Nederlanders in Indonesië
De Minister-President heeft gezien, dat de Indonesische Secretaris-Generaal van Justitie naar
Nederland is gekomen o.a. voor het verwerven van Nederlandse deskundigen voor de
Verzekeringskamer en de Octrooiraad. Spreker acht het van grote betekenis voor ons land, dat
vele Nederlanders in dergelijke functies kunnen worden geplaatst. In verband hiermede lijkt het
wenselijk te bepalen, dat Nederlanders in ambtelijke dienst na b.v. drie jaar in Indonesië te zijn
geweest desgewenst op hun plaats zullen kunnen terugkomen.
Staatssecretaris Blom merkt op, dat dit geruime tijd geleden principieel is behandeld
en dat toen door de Raad geweigerd is een dergelijk standpunt in te nemen. De Minister-President
kan zich voorstellen, dat het vrijhouden van een plaats niet altijd mogelijk is als het b.v. gaat om
een Directeur van een bepaalde dienst. Meer mogelijkheden zijn er wanneer het gaat om leraren
van Rijksscholen, hoogleraren, ingenieurs van de Octrooiraad, van de Waterstaat e.d. Minister
Wemmers merkt op, dat bij Waterstaat de regel bestaat, dat men verlof buiten bezwaar van ’s Rijks
kas kan krijgen gedurende maximaal een jaar. Bij langere tijd rijzen allerlei moeilijkheden. Spreker
kan zich voorstellen, dat een langer verlof wel aan leraren e.d. kan worden verleend.
Staatssecretaris Blom wijst er op, dat het openhouden van de plaats in ambtelijke
dienst de geneigdheid om een functie in Indonesië te aanvaarden aanzienlijk zal doen toenemen.
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Dit geldt voor genoemde diensten en voor het onderwijs, doch ook voor de militaire missie.
Staatssecretaris Götzen stelt voor aan Mr. Ubink op te dragen een nota over dit vraagstuk in te
dienen. Minister Beel zal dit gaarne bezien.
De Minister-President sluit zich aan bij de gedachte om aan Binnenlandse Zaken een
nota te vragen, doch dringt er op aan, dat de betrokken Ministers nu reeds met de
Verzekeringsraad en de Octrooiraad spreken, evenals met de verzekeringsmaatschappijen, terwijl
ook een aanvulling van de militaire missie aandacht ware te schenken. De Raad verklaart zich
hiermede accoord.
---

