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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 25 juni 1951
*’s Morgens te 10 uur aangevangen en ’s middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In ‘t
Veld en Wemmers.
Tevens is aanwezig (bij de punten 1 t/m 6) Staatssecretaris Götzen.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. De Ambonnese ex-KNIL-militairen
Minister Peters heeft een aantal kampen van de Ambonnezen bezocht. Daarbij heeft hij de indruk
gekregen, dat de verhoudingen op den duur wel wat beter zullen worden. Er wordt nog niet veel
gewerkt, weinig in het kamp zelf en nog niet bij de DUW. De belangstelling om iets te doen
neemt evenwel toe, vooral voor de cursussen. Het is wenselijk, dat de Regering tot een conclusie
komt ten aanzien van de vraag of vertegenwoordigers van het Bureau Zuid-Molukken als
ongewenste vreemdelingen kunnen worden behandeld. De Minister-President herinnert er aan, dat
Staatssecretaris Blom in de laatste vergadering van de RAVI zich op het standpunt heeft gesteld,
dat niets de Regering hoeft te verhinderen de betrokkenen als vreemdelingen te beschouwen.
Minister Van Maarseveen meent te weten, dat zonder wijziging van onze wetgeving de Indonesiërs
niet als vreemdelingen kunnen worden beschouwd. De Minister-President stelt voor, dat deze
kwestie nog eens nauwkeurig wordt nagegaan door Minuor, Justitie en Buitenlandse Zaken, te
zamen met Minister Van Maarseveen, zodat binnenkort het juiste standpunt terzake kan worden
bepaald.
Minister Mulderije merkt op, dat het niet zo gemakkelijk is op grond van de
circulaires inzake paspoorten e.d. tegen het Bureau Zuid-Molukken justitieel op te treden. Ten
aanzien van de deviezen- en wapensmokkel zullen wel justitiële maatregelen genomen kunnen
worden; spreker neemt aan, dat de Raad hiermede accoord gaat. De Minister-President juicht dit
optreden toe; tegenover dit rechts extremisme moet thans met kracht worden opgetreden.
Minister Mansholt maakt er opmerkzaam op, dat enkele justitiële ambtenaren nauw betrokken zijn
bij organisaties als “Door de eeuwen trouw” dan wel in bezettingstijd nauwe betrekkingen met
de Duitse instanties hebben gehad. Het verdient aanbeveling in deze zaak niet van hun diensten
gebruik te maken. De Minister-President heeft met verbazing gelezen, dat na het bekend worden
van deze gebeurtenissen op een vergadering van “Door de eeuwen trouw” militairen in uniform
en een rechterlijk ambtenaar het woord hebben gevoerd.
Minister In ’t Veld heeft zich afgevraagd waarom de Ambonnezen als
koningskinderen worden behandeld en niet de verplichting wordt opgelegd in de DUW te
arbeiden. Minister Peters heeft het ook getroffen, dat in de kampen Nederlandse meisjes bezig
waren voor de Ambonnezen te zorgen. De Minister-President nam aan, dat in de kazernes de
Ambonnese koks voor de maaltijden zorgden. Men zal zo snel mogelijk de zelfverzorging aan de
Ambonnezen moeten opdragen en het Nederlandse personeel uit de kampen moeten halen. Ook
zal de Ambonnezen moeten worden bijgebracht, dat zij arbeid zullen moeten aanvaarden.
Minister Rutten informeert of de kwestie van het onderwijs aan Ambonnese
kinderen nog eens in de Raad in bespreking komt, aangezien een aantal gemeenten met
moeilijkheden op dit punt zit. De Minister-President verzoekt een nota over deze kwestie bij de
Raad in te dienen.
b. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 18 Juni 1951, punt 3a.)
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De Minister-President acht het wenselijk in verband met de komst van Prof. Supomo in Nederland
in de Raad te bespreken, welk standpunt de Regering zal innemen ten aanzien van de herziening
van de RTC overeenkomst. Minister Peters stelt voor, dat deze bespreking zal plaats vinden aan
de hand van de nota’s, die reeds eerder aan de Raad zijn gezonden. Aldus wordt besloten.
Minister Peters deelt mede, dat een wetsontwerp inzake de goedkeuring van de
gemeenschappelijke regeling van de procedure voor het Uniehof aan de Raad zal worden
toegezonden. Daarbij zal men zich nog nader moeten beraden, of dit wetsontwerp, na
goedkeuring in de Raad, bij de Staten-Generaal zal worden ingediend.
--[*Middagvergadering]
Aanwezig:
---

Dezelfden als ’s morgens (Minister Wemmers alleen bij de punten 10 t/m 23).
Tevens is aanwezig bij punt 24 Dr. M.J. Prinsen.

26. Nederlands internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van Nieuw-Guinea (Brief van de
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 7 Juni 1951, nr. 4669.)
Aangehouden tot de volgende vergadering.
--29. Maatregelen met betrekking tot ex-KNIL-militairen in Nieuw-Guinea, die bij opheffing van hun tijdelijke
KL-status niet kunnen overgaan naar de KL (Brief van de Minister voor Uniezaken d.d. 18 Juni 1951,
Letter J 51, met 1 bijlage.)
Aangehouden tot de volgende vergadering.
---

