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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 22 dec. 1952
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Zaal van Justitie.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals
(alleen bij de ochtendvergadering), Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf,
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra.
Secretaris: J. Middelburg.
--Middagvergadering
--3. Buitenlands beleid
--c. De Militaire Missie in Indonesië
Minister Luns deelt mede, dat Susanto een dringende demarche heeft gedaan om drie maanden
uitstel te verkrijgen met betrekking tot de Nederlandse beslissing over het al dan niet terugtrekken
van de Militaire Missie. Uitstel werd gevraagd omdat de situatie in Indonesië nog niet
overzichtelijk is, doch wel werd verwacht, dat de druk van dagbladen om de Nederlandse Missie
terug te zenden zal afnemen, terwijl ook de onmisbaarheid van de Missie duidelijk ging spreken.
Samen met Mr. Blom heeft spreker de bezwaren van uitstel met Susanto besproken. Deze
antwoordde op een desbetreffende vraag, dat de Nederlandse Regering zich er wel op kon
instellen, dat de Missie zou worden gehandhaafd. Hij verzocht geen publiciteit over deze stap te
geven. Eenzelfde stap is in Djakarta gedaan. Minister Staf is van oordeel, dat Susanto de
Nederlandse Regering voor is geweest. Spreker ziet wel het grote belang van handhaving van de
Missie in, doch is van oordeel, dat men uiterst voorzichtig zal moeten zijn met de vervanging;
terugkerende militairen zal men eerst na vier of zes weken moeten vervangen. Aangezien de
Missie-overeenkomst tot eind 1953 loopt worden de militairen thans voor een jaar uitgezonden;
gezinshereniging is dan niet noodzakelijk. Aan Indonesië zal kunnen worden gezegd, dat de
datum, waarop beslist moet zijn over verlenging van de Missie-overeenkomst beschouwd zal
worden te zijn verschoven van 1 Januari 1953 naar 1 April 1953. De Minister-President acht de
uitdrukkelijke mededeling, dat de Missie in de eerstvolgende jaren nog niet gemist kan worden
bevredigend.
De Raad besluit na enige verdere bespreking, dat met een uitstel van drie maanden
accoord kan worden gegaan.
--15. Verlenging van bepaalde garanties ingevolge de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Nota
van de Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden d.d. 17 December 1952, nr.
7479, met bijlage.)
Minister Beel overhandigt nog een korte aantekening betreffende dit punt. De Raad verklaart zich
overigens accoord met de onderhavige nota.
--18. Ontwikkeling der Nederlands-Indonesische betrekkingen sedert de souvereiniteitsoverdracht (Brief van de
Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister zonder Portefeuille Luns, d.d. 1 December, nr.
7279, met bijlagen.)
De punten 16 t/m 18 worden aangehouden tot de volgende vergadering.

Kenmerk: Ministerraad.
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Vervolgens sluit de Minister-President de vergadering.

