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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 28 sept. 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf (bij de punten 1 t/m 7 en 13), Suurhoff, Van
Thiel (bij de punten 1 t/m 8 en 13), Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Cals en Luns).
Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Van Rhijn (bij de punten 2a en 13) en
Staatssecretaris Veldkamp (bij punt 2a).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--f. Mutatie in de buitenlandse dienst (Zie notulen MR d.d. 14 Septmber 1953, punt 3a.)
Minister Kernkamp heeft nader vernomen, dat een benoeming van de heer De Voogd in
Bangkok bezwaarlijk kan zijn voor de voortzetting van zijn deelneming aan de South Pacific
Commission. In verband hiermede heeft spreker de vraag gesteld of de benoemingen van de
heren De Voogd en Merens niet verwisseld zouden kunnen worden. Minister Beyen antwoordt,
dat deze verwisseling op dit ogenblik bezwaarlijk kan worden aangebracht, te meer ook omdat
Bangkok belangrijker is dan Manilla. Naar Canberra zal een capabele tweede man worden
gezonden, terwijl de deelneming van De Voogd aan het werk van de South Pacific Commission
voorlopig kan worden aangezien.
g. Bezoek van Susanto
Minister Beyen deelt mede, dat Susanto bij hem op bezoek is geweest, waarbij deze zich ongerust
toonde over de bewegingsvrijheid, welke aan Ir. Manusama is gegeven. Daarbij heeft spreker er
op gewezen, dat Ir. Manusama als vreemdeling in Nederland beperkte bewegingsvrijheid heeft,
doch dat het niet juist zou zijn bij elke gelegenheid de beperkende bepalingen strak toe te
passen.
Voorts had Susanto een klacht over de behandeling van Indonesiërs met
diplomatiek paspoort aan de grens. Minister Van de Kieft verzoekt hem details over de klacht te
verstrekken als deze betrekking heeft op douaneambtenaren.
--Middagvergadering
--3. Buitenlands beleid
i. Berichten over infiltratie uit Nieuw-Guinea in Indonesië
Minister Kernkamp doet mededeling over een telegram van de Gouverneur van Nieuw-Guinea,
die berichten heeft ontvangen over het tegengaan van infiltraties door Indonesië, van welke
berichten de Gouverneur zelf ook niets begrijpt. Getracht zal worden de bron van deze
berichten nader na te gaan.
j. Amerikaanse film over het leven der Ambonnezen in Nederland
Minister Van Thiel deelt mede, dat Polygoon een opdracht van Amerikaanse zijde heeft
ontvangen om een filmpje te maken over het leven van de Ambonnezen in Nederland. Spreker
is van oordeel, dat de hoofdleider van de woonoorden het opnemen van deze film in de
woonoorden niet behoeft te weigeren. Minister Donker informeert van wie de opdracht uitgaat.
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Minister Van Thiel zal hiernaar informeren. De Raad gaat overigens accoord met het standpunt
van Minister van Thiel.
---

