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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 maart 1950
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Joekes, Mansholt, Rutten, Van
Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, Teulings, In't Veld en Wyers (de Ministers Van den Brink,
Götzen, Lieftinck en Van Maarseveen zijn afwezig wegens hun reis naar Indonesië).
Tevens is bij de behandeling van punt 11 aanwezig Mr. W.C.L. van der Grinten,
Staatssecretaris van Economische Zaken.
Secretariaat Ministerraad: Dr. M.J. Prinsen, Secretaris en Drs. J. Middelburg,
Adjunct-Secretaris.
--3. Uniezaken
a. De algemene toestand
Minister Van Schaik deelt mede, dat de toestand in Oost-Indonesië zeer moeilijk is geworden, nu
men doende is TNI-troepen naar dit gebied te zenden. Niet alleen zijn er sterke aanwijzingen, dat
de Regering van Oost-Indonesië bij toespitsing der verhoudingen op een afscheiding van de RIS
zal aansturen, doch ook voor het KNIL, waarin veel militairen uit Oost-Indonesië dienst doen,
wordt een moeilijke positie geschapen. Hatta schijnt echter persoonlijk het overbrengen van TNItroepen voorlopig te hebben tegengehouden.
b. Technische bijstand aan Indonesië
Minister Van Schaik wijst er op, dat de UNO overweegt een commissie in te stellen inzake
technische bijstand aan Indonesië. De Minister-President acht het onjuist, dat men niet vooruit
Nederland hierbij heeft betrokken. Minister Mansholt heeft dezer dagen een brief van de FAO
ontvangen met het verzoek om Prof. E. de Vries verlof te geven naar India te gaan. Aangezien de
organisatie van de technische bijstand van Nederlandse zijde onder leiding van Prof. de Vries
staat, komt het spreker beter voor aan het verzoek van de FAO niet te voldoen. De MinisterPresident is van oordeel, dat men moeilijk bezwaar zou kunnen maken, indien Prof. de Vries voor
dergelijke arbeid in Indonesië zou worden gevraagd, doch dat dit geval geheel anders ligt. De
Raad verklaart zich accoord met de mening van minister Mansholt.
c. Overkomst uit Indonesië naar Nederland (Zie notulen RAVI 9 Maart 1950, punt 2b. #Zie ook
notulen MR 5/4/50, punt 3b.)
Minister Van Schaik deelt mede, dat een nieuw telegram d.d. 22 Maart van de HC is ontvangen
inzake de overkomst van 40.000 personen uit Indonesië. De Minister-President vraagt zich af of
men in deze overkomst moet berusten; hij informeert wie deze schepen chartert. Spreker heeft
voorts vernomen, dat een schip uit Indonesië is aangekomen met 600 gezinsleden van militairen.
Minister Spitzen deelt mede, dat een aantal schepen voor de repatriëring van militairen zijn
gecharterd. Enkele van deze schepen hebben hutten, die gebruikt worden voor repatriëring van
hen, die recht op vrije overkomst hebben. De Minister-President wijst er op, dat het belangrijkste
punt in deze kwestie is, dat men niet langer schepen chartert als het troepenvervoer ten einde is.
Minister Joekes deelt mede, dat er interambtelijk overleg bestaat tussen Minuor,
Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken inzake het overbrengen van personen, die uit Indonesië
naar Nederland overkomen. Minister In 't Veld acht het wenselijk ook Wederopbouw bij dit
overleg te betrekken, aangezien hiervoor ook kampen zullen moeten worden ingericht. Spreker
wijst er op, dat de capaciteit van deze kampen niet veel groter is dan 5000 personen. Minister
Mansholt is van oordeel, dat de Nederlandse Regering er voor verantwoordelijk is, dat de
overkomst van in Indonesië gewortelden zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
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De Minister-President stelt voor een telegram naar de HC en ook naar Minister Van
Maarseveen te zenden, waarin er nogmaals op wordt aangedrongen, dat de overkomst van in
Indonesië gewortelde Nederlanders, gegeven de woningnood en het gebrek aan werkgelegenheid,
zo sterk mogelijk moet worden tegengegaan.
d. Actie van Staatsraad Dr. Meyer Ranneft (#Zie ook notulen MR 5/4/50, punt 1c.)
De Minister-President heeft de vraag van de HC ontvangen of de Regering er in berust, dat Dr.
Meijer Ranneft in een brief aan de Legercommant de opvatting verdedigt, dat de Nederlandse
militairen in Indonesië niet de bevelen van hun troepencommandanten behoeven op te volgen,
doch moeten handelen, zoals hij het noemt, naar hun geweten. Spreker is voornemens een brief
te richten tot de Vice-Voorzitter van de Raad van State met het verzoek Dr. Meijer Ranneft
onder het oog te brengen, dat deze handelwijze voor een lid van de Raad van State niet juist is.
De Raad verklaart zich hiermede accoord.
---

