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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 9 juli 1951
*’s Morgens te 10 uur aangevangen en ’s middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Dr. 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 bij de punten 1 t/m 3 aanwezig Staatssecretaris Götzen.
Plv. Secretaris: Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Optreden van Ambonezen in Nederland (Zie notulen MR d.d. 2 Juli 1951, punt 3.)
Naar aanleiding van hetgeen in de vorige vergadering is besproken over gebeurtenissen in het
kamp Teuge, deelt de Minister-President mede, dat hem de vraag is gesteld, waarom de Regering
niet belet, dat vertegenwoordigers van 'Door de eeuwen trouw' in de kampen worden toegelaten.
Minister Van Maarseveen zegt na enige discussie toe het te zullen beëindigen
Minister Mulderije leest een brief voor van de Procureur-Generaal bij het
Gerechtshof te ’s-Gravenhage over het onderzoek inzake de deviezensmokkel naar België. Aan
het eind van de vergadering deelt de Minister ter aanvulling hiervan nog mede, dat de ProcureurGeneraal van gevoelen is, dat het in beslag nemen van de administraties van het Bureau ZuidMolukken en 'Door de eeuwen trouw' belemmerend zou werken op het onderzoek terzake. Naar
aanleiding van een vraag, door Minister Van den Brink gesteld, deelde de Procureur-Generaal
verder nog mede, dat ook de recherchedienst van De Nederlandse Bank bij het onderzoek is
betrokken.
Minister Stikker verzoekt te willen nagaan, of juist is, dat adjudanten van
Westerling in een politieauto uit Heerlen naar de rechtszaak Sweerts te Luik zijn gebracht.
Naar aanleiding van een mededeling van de Minister-President zegt Minister Van
Maarseveen ook toe te zullen nagaan of er reden is maatregelen te nemen in verband met het feit,
dat gedurende de Sneek-week op 21 Juli vanwege 'Door de eeuwen trouw' de première zal
worden gegeven van het toneelstuk 'Ambon in Nederland'. De Minister zegt Minister Joekes toe,
de Commissaris van de Koningin en de burgemeester van het standpunt van de Regering op de
hoogte te brengen.
--3. Uniezaken
a. President-Directeur Javase Bank
Naar aanleiding van enige mededelingen van Staatssecretaris Götzen verklaart de Raad zich
ingenomen met de benoeming van Sjafruddin tot President-Directeur van de Javase Bank.
Besloten wordt, dat de HC de Indonesisiche Regering er echter op attent zal maken, dat niet de
procedure voorgeschreven in het derde lid van art. 19 der financieel-economische overeenkomst,
gemaakt ter RTC, in acht is genomen.
b. Garantiewet
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat van Indonesische zijde niet spoedig een mededeling is te
verwachten over de wijziging van de Garantiewet, waartoe de Ministerraad begin Juni van dit jaar
besloot. De Raad besluit, dat de Hoge Commissaris zal worden gevraagd of niettemin de
wijziging van de Garantiewet bij de Staten-Generaal kan worden ingediend, zodra het advies van
de Raad van State is ontvangen.
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4. Buitenlands beid
a. Personeel Hoge Commissariaat
Naar aanleiding van enige mededelingen van Minister Stikker keurt de Raad goed, dat de heer
Slingenberg ondanks het protest van Indonesische zijde op het HC te Djakarta wordt
tewerkgesteld, maar na een maand wordt overgeplaatst naar Manilla.
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