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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 feb. 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Van de Kieft, Luns (bij de punten 1 t/m 9), Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel (alleen
bij de middagvergadering) (afwezig zijn de Ministers Beel, Kernkamp en Zijlstra).
Tevens is aanwezig (bij punt 3h) Staatssecretaris Van Rhijn.
Secretaris: J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--d. Kwestie inzake bezoek aan Nieuw-Guinea door journalisten (#Zie ook notulen MR 28/2/55, punt 2f.)
De Minister-President licht de Raad in over moeilijkheden met de pers betreffende de uitnodiging
van een aantal journalisten voor een bezoek aan Nieuw-Guinea. Hoewel spreker buiten deze
uitnodiging staat, is hij er toch in betrokken geworden. Spreker staat op het standpunt, dat bij
reizen van journalisten de kranten beter zelf (ieder afzonderlijk of gezamenlijk) de kosten kunnen
betalen, juist ter vermijding van de moeilijkheden, als thans zijn gerezen. De overheid zal bij een
dergelijke reis uiteraard wel faciliteiten kunnen geven. Tijdens het verblijf van Gouverneur Van
Baal hier te lande is afgesproken wie aan het bezoek aan Nieuw-Guinea zouden deelnemen.
Geruime tijd later, na het vertrek van de Gouverneur, is echter het reeds eerder gerezen bezwaar
tegen een bepaalde journalist, publiek geworden, doordat het Kamerlid Goedhart thans vragen
heeft gesteld. Afgelopen Zaterdag hebben enkele hoofdredacteuren deze kwestie besproken,
terwijl zij op deze Maandag een bespreking zullen hebben met de Secretaris-Generaal van het
Ministerie van Overzeese Rijksdelen en de Directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, naar wie
spreker heeft verwezen. Hij verzoekt Minister Staf als Minister van Overzeese Rijksdelen a.i. deze
zaak te behandelen en ook de beantwoording van de vragen van Goedhart ter hand te doen
nemen. Minister Staf zal direct contact opnemen met de Heer Kiveron. Minister Mansholt is er niet
van overtuigd, dat de betrokken journalist werd uitgesloten. De Minister-President stelt na enige
discussie voor het verdere debat uit te stellen. Als de hoofdredacteuren het standpunt innemen,
dat zij aan de plannen niet kunnen meewerken als zij niet de vrije keuze van uit te zenden
journalisten hebben, dan zou spreker het niet betreuren als de reis niet doorging; het kan ook zijn,
dat men tot uitstel van de reis komt.
--f. Naturalisatie van Indonesiërs
Minister Donker deelt mede, dat in het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer over de begroting
van Maatschappelijk Werk gevraagd is om overlegging van richtlijnen inzake de naturalisatie van
Indonesiërs. De Minister van Maatschappelijk Werk heeft gevraagd of spreker de beantwoording
van deze vraag wil overnemen, maar spreker wijst er op, dat de naturalisatieaanvragen van
Indonesiërs niet alleen door Justitie worden beoordeeld. Bovendien wordt elke
naturalisatieaanvrage op zichzelf beoordeeld, zodat het bezwaarlijk is de algemene gedachten, aan
de hand waarvan deze beoordeling plaats vindt (en welke indertijd tussen enkele Departementen
zijn besproken), op te nemen in de Memorie van Antwoord. Alleen zou kunnen worden
overwogen het stuk, waarin deze algemene gedachten zijn vervat, ter griffie van de Kamer neer te
leggen. De Minister-President vraagt zich af of dit laatste wenselijk is, vooral ook nu elk geval
afzonderlijk wordt beoordeeld, o.a. met betrekking tot de vraag of betrokkene in voldoende mate
in de Nederlandse samenleving is opgenomen. Enkele gedachten ten behoeve van de beoordeling
van naturalisatieverzoeken zijn vervat in een stuk, dat echter niet in aanmerking komt om aan de
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Kamer te worden overgelegd. Minister Luns steunt het afwijzende standpunt van de MinisterPresident. Minister Donker kan zich hierbij aansluiten.
--Middagvergadering
3. Buitenlands beleid
c. Behandeling van advocaat Bouwman in Indonesië
Minister Luns deelt het een en ander mede over de behandeling door de justitiële autoriteiten in
Indonesië van de Nederlander Bouman, die advocaat is in de zaak-Jungschläger. Minister Donker
stelt de vraag of deze behandeling in de wereldpers is gekomen. Minister Luns antwoordt, dat
uitvoerige berichten in de Nederlandse pers hebben gestaan, maar dat maar weinig in het
buitenland hierover is gepubliceerd. Naar aanleiding van een vraag van Minister Algera merkt
spreker op, dat er indicaties zijn, dat de Indonesische Regering zich nog eerst wel grondig
bedenken zal, voordat zij tot de arrestatie van Bouman zou overgaan.
---

