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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 24 nov. 1952
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Zaal van Justitie.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera (bij de punten 1 t/m 3b en 4
t/m 18), Beel, Beyen, De Bruijn, Cals (bij de punten 1 t/m 3b en 10 t/m 18), Donker, Van de
Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig is Minister Kernkamp
wegens verblijf in het buitenland).
Secretaris: J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Bekorting van de notulen
De Minister-President merkt op, dat voor de oorlog de notulen uitsluitend de besluiten van de
Ministerraad bevatten. Spreker acht het juist, dat tegenwoordig ook de beraadslagingen over
belangrijke punten worden genotuleerd, doch stelt voor te besluiten, dat dit in beknoptere vorm
zal geschieden. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
--d. De kwestie van de Ambonezen (#Zie ook notulen MR 1/12/52, punt 2g.)
De Minister-President heeft net een brief ontvangen van Minuor met betrekking tot een
briefwisseling met en vragen van Mr. K. van Rijckevorsel. Daaruit bleek, dat deze, die als advocaat
voor Ambonezen optreedt, in zijn kwaliteit van Tweede Kamerlid per brief allerlei vragen heeft
gesteld omtrent de Ambonezen, die politiek asyl op Nieuw-Guinea hebben gekregen. Spreker acht
deze vermenging van de werkzaamheden van advocaat en Kamerlid wel bezwaarlijk. Het zal
daarom beter zijn, dat aan Mr. Van Rijckevorsel wordt geantwoord, dat hem in zijn dubbele
kwaliteit bezwaarlijk op deze wijze inlichtingen kunnen worden gegeven. Stelt hij die vragen
publiek in de Kamer, dan kan nog worden overwogen of het landsbelang niet meebrengt, dat bij
de beantwoording terughouding wordt betracht. Minister Beel heeft als Minister voor Uniezaken
a.i. deze kwestie gezien; hij is voornemens met de Minister-President en Minister Kernkamp na
diens terugkeer hierover te spreken.
Minister Luns deelt mede, dat Mr. Van Rijckevorsel hem voor zijn vertrek naar
Amerika nog over de Ambonese kwestie heeft gesproken. In Amerika bleek, dat o.a. de
Amerikaanse, Engels en Franse Delegaties bij de Verenigde Naties stukken hierover hadden
ontvangen.
Minister Donker herinnert er aan, dat over de Ambonezen in Nederland een
bespreking zal worden gehouden tussen Minister Van Thiel en andere hierbij betrokken Ministers.
Spreker heeft een voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet gereed; voorgesteld wordt te
bepalen, dat vreemdelingen een hoofdverblijf kan worden aangewezen, waaraan dan bepaalde
voorwaarden verbonden kunnen worden. De Minister-President is er niet zo gelukkig mee, dat een
dergelijke wetswijziging bij de Kamer aanhangig zou worden gemaakt; spreker is van oordeel, dat
ook zonder wetswijziging ordemaatregelen mogelijk zijn tegen hen, die in de woonoorden zijn
gehuisvest. Minister Donker merkt op, dat de Regering de bevoegdheid heeft de Ambonezen uit
een woonoord te verwijderen. Bij een aanklacht wegens weerspannigheid bestaat echter de
mogelijkheid, dat de rechter vrijspreekt. Als de ontwikkeling in Indonesië er toe leidt, dat een
aantal gebieden zich zelfstandiger van Djakarta maakt, zou de toestand accuut kunnen worden.
Minister Van Thiel deelt mede, dat de algemene nota inzake het Ambonese
vraagstuk binnenkort bij de Raad zal worden ingediend, waardoor deze kwesties in algemener
verband kunnen worden besproken. Gewacht dient te worden op een nota van Buitenlandse
Zaken.
---
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3. Buitenlands beleid
--b. De overneming van vorderingen van Indonesië door Nederland (Zie notulen MR d.d. 6 October 1952,
punt 12.)
Minister Van de Kieft vestigt de aandacht op een telegramwisseling, waaruit blijkt, dat de
behandeling van deze aangelegenheid in Djakarta niet zo goed is geweest. De Minister-President
merkt op, dat de zaak na een telegram uit Nederland praktisch weer in orde is gekomen. Men zal
er echter wel op moeten letten, dat men Financiën beter bij zulke zaken zal moeten inschakelen.
De Minister-President schorst vervolgens de vergadering tot des middags 2 uur.
Middagvergadering
3. Buitenlands beleid
--d. De Militaire Missie in Indonesië
Minister Staf merkt op, dat de Regering een afwachtende houding heeft aangenomen met het oog
op de interne strijd om de macht in Indonesië. Nu het er op lijkt, dat deze strijd zijn beslissing
nadert, komt het spreker noodzakelijk voor Djakarta in te lichten, dat de Militaire Missie – wat de
Nederlandse Regering betreft – direct terug kan en dat de Regering niet bereid is ter zake
concessies te doen. Spreker verzoekt te bevorderen, dat vanwege het Hoge Commissariaat meer
inlichtingen omtrent de huidige toestand zouden kunnen worden ingewonnen.
De Minister-President is het er mee eens, dat van Nederlandse zijde geen concessies
moeten worden gedaan; aangezien de jongste ontwikkeling in de situatie nog onbekend is, stelt
spreker echter voor dat hieromtrent eerst nadere inlichtingen worden gevraagd. Aldus wordt
besloten.
---

