384
Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 dec. 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel (bij de punten 2c t/m
2l en 3 t/m 5), Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt (bij
de morgenvergadering), Staf, Suurhoff, Van Thiel en Witte (afwezig is Minister Zijlstra).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--e. Bezoek van de Indonesische Minister van Financiën (#Zie ook notulen MR 28/12/53, punt 3a.)
Minister Van de Kieft deelt mede, dat onverwachts bericht is ontvangen, dat de Indonesische
Minister van Financiën naar Europa komt en hem een bezoek zal brengen. Gezien de zwakke
positie van het Indonesische Kabinet zou spreker zich bij dit bezoek zoveel mogelijk op de
vlakte willen houden. De Minister-President acht het wenselijk, als de Indonesische Minister
concrete zaken wil bespreken, dat hierop zal worden ingegaan. Iets anders is als hij om een
nieuwe lening zou vragen. Minister Van de Kieft deelt in dit verband mede, dat kort geleden een
lening van f. 25 mln. aan Indonesië door Nederlandse banken is verleend, waartegen toen van
Regeringszijde geen bezwaar is gemaakt.
Minister Luns deel het een en ander mede over een gesprek, dat hij met Dr.
Hirschfeld over de situatie in Indonesië heeft gehad.
f. De kwestie van de Blitar en Talisse (Zie notulen MR d.d. 14 December 1953, punt 3h.)
Minister Luns deelt mede, dat er sprake van is, dat de Indonesische Regering voor een bedrag
van f. 1,115 mln. de inbeslaggenomen wapens zal overnemen. De Minister-President zou een
dergelijke oplossing toejuichen.
--Middagvergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
--h. Indonesische en Surinaamse studenten in Nederland
De Minister-President heeft indertijd gewaarschuwd tegen maatregelen tot uitzetting van een
tweetal communistische Indonesische studenten. Uit de recente rapporten blijkt, dat sommige
Indonesische studenten als reactie op te sterk ingrijpen de Indonesische Regering zouden willen
vragen studenten niet meer in Nederland, maar in West-Duitsland, Frankrijk of Engeland te
doen studeren. Spreker acht het echter van groot belang, gezien het grote aantal Indonesiërs dat
in ons land studeert (ruim 1500), dat men enkele communisten onder hen niet te spoedig
uitwijst.
Minister Donker ontvangt herhaardelijk voorstellen van de Procureur-Generaal
om communistische Indonesische studenten uit te leiden. De Wnd. Hoge Commissaris van
Indonesië Susanto heeft op grond van hem verstrekte gegevens hieraan wel iets gedaan. Volgens
de berichten is de PPI een behoorlijke organisatie; de discussies in het bestuur van de
communistische PI zijn echter wel ernstig, terwijl ook de PPPI sterk onder communistische
invloed staat. Ook over communistische activiteit onder de Surinaamse studenten heeft spreker
verontrustende berichten ontvangen. De Minister-President acht dit laatste veel ernstiger,
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aangezien het daarbij slechts om een klein aantal studenten gaat, welke na hun studie in een
kleine gemeenschap zullen terugkeren.
---

