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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 24 jan. 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn,
Donker, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de
Ministers Cals, Kernkamp en Suurhoff).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (bij de middag- en
avondvergadering), Van Rhijn (bij de morgen- en middagvergadering) en Veldkamp (bij de
middag- en avondvergadering).
Secretaris: J. Middelburg.
--6. Buitenlands beleid
a. De financiële overeenkomst met Indonesië
Minister Van de Kieft deelt mede, dat een commissie uit de Tweede Kamer, waarin de meeste
fractievoorzitters zitten, de kwestie van de eventuele parlementaire goedkeuring van de
overeenkomsten met de Indonesische Minister van Financiën Ong Eng Die heeft nagegaan. Men
vraag thans om een onderhoud met de Minister Beyen, Luns en spreker. Het stuk, dat de
commissie heeft opgesteld, acht spreker niet onredelijk.
--d. Verslag van een gesprek met Susanto (#Zie ook notulen MR 31/1/55, punt 3d.)
Minister Luns deelt mede dat hij een gesprek heeft gehad met de waarnemend Hoge Commissaris
van Indonesië Susanto over kwesties met betrekking tot Nieuw-Guinea. Daarbij heeft spreker in
de eerste plaats de klacht geuit, dat de weggevoerde agent Van Krieken niet wordt vrijgelaten. In
aansluiting daaraan heeft spreker medegedeeld, dat onze bereidheid om aan de wens van
Indonesië tot verlening van rechtsbijstand van Indonesische zijde aan de infiltranten bij Fakfak op
Nieuw-Guinea hierdoor niet groter is geworden. Niettemin is de Nederlandse Regering ter
tegemoetkoming aan het Indonesische verzoek een Indonesisch advocaat in Hollandia toe te
laten. Susanto vroeg accoord te gaan met de toelating van twee Indonesische advocaten, waarop
spreker heeft geantwoord, dat de Nederlandse Regering ook bereid was in Djakarta de papieren
daartoe in orde te laten maken, een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden: De
advocaten mogen geen politieke figuren zijn (dus niet bijv. Iscaq), terwijl zij ook geen politieke
activiteiten in Nieuw-Guinea zullen mogen voeren. Voorts worden zij alleen voor de
rechtsbijstand aan de Fakfak infiltranten in Hollandia toegelaten en zullen zij na afloop van het
proces tegen deze infiltranten Nieuw-Guinea direct moeten verlaten. Aangezien dit proces reeds is
uitgesteld in verband met het verzoek van Indonesische zijde, zullen de advocaten bovendien
onverwijld naar Nieuw-Guinea moeten gaan.
Vervolgens heeft spreker formeel bezwaar gemaakt tegen de uitlating van een lid
van de Indonesische Regering betreffende het overbrengen met Nederlandse duikboten van
versterkingen voor de opstandelingen op de Zuid-Molukken. Sinds 1945 is geen enkele
Nederlandse duikboot beoosten Suez geweest. De Minister heeft hieraan toegevoegd dat hij zijn
bezwaren tegen de genoemde uitlating ook zal publiceren. Ten slotte heeft spreker nog hieraan
toegevoegd ter staving van het feit, dat de Nederlandse Regering elke steun aan de zogenaamde
Regering van de Zuid-Molukken onthoudt, dat de Procureur-Generaal in Amsterdam de klacht
van de heer Nikijuluw inzake het vervoer door de KPM in Indonesië van de hand heeft gewezen.
Vervolgens heeft spreker nog in overeenstemming met wat in de vorige Ministerraad is besproken
een persoonlijk gesprek met Susanto gehad over de opvolging als deze naar Parijs wordt
overgeplaatst. Daarbij heeft hij in herinnering gebracht, dat indertijd Hatta ook wensen heeft
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kenbaar gemaakt inzake de persoon van wie Nederland als Hoge Commissaris in Indonesië zou
aanwijzen.
De Minister-President deelt vervolgens nog in het kort de resultaten mede van het
gesprek, dat ten huize van Minister Kernkamp met de Gouverneur Van Baal heeft plaats
gevonden. Minister Staf merkt hierbij op, dat de versterking met vliegtuigen bijzonder snel zou
kunnen plaatsvinden, als Ethiopië geen prijs blijkt te stellen op de toezending van Nederlandse
vliegtuigen.
---

