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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 30 juli 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Van den Brink, Joekes, Lieftinck,
Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig zijn
de Ministers Albregts en Van Maarseveen).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom (bij de punten 1 t/m 9 en
Götzen (bij de punten 1 t/m 4).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
1. Notulen van de vergadering van 23 Juli 1951
--c. Opmerking n.a.v. punt 3c (De Ambonnese kwestie in Nederland)
Minister Mulderije voegt aan zijn mededelingen in de vorige vergadering toe, dat de Officier van
Justitie in 's-Hertogenbosch inlichtingen heeft gevraagd over de gehele kwestie van de
Ambonnezen in Nederland. Voorts stelt hij voor, dat het onderzoek in Eindhoven en in 'sGravenhage gecombineerd wordt. Spreker deelt vervolgens nog enkele bijzonderheden mede
over het onderzoek in Eindhoven o.a. omtrent het verhoor van de voorzitter van "Door de
eeuwen trouw". Spreker zou de Officier van Justitie willen antwoorden, dat deze zich in
verbinding zou kunnen stellen met Mr. Van der Valk van Minuor. De Raad verklaart zich
hiermede accoord.
--3. Uniezaken
a. De kwestie Nieuw-Guinea
Minister Peters deelt een concept rond voor een stuk van de Memorie van Antwoord op de
begroting van Uniezaken voor de Eerste Kamer, dat betrekking heeft op Nieuw-Guinea.
De Minister-President stelt, nadat enige discussie is gevoerd over bepaalde passages
van dit concept, voor, dat de definitieve redactie door Minuor, te zamen met Staatssecretaris
Blom, zal worden vastgesteld, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de gevoerde
discussie. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
b. De Ambonnese kwestie (Zie notulen MR 23-7-1951, punt 3c.)
Minister Peters maakt melding van een incident, dat zich in een kamp van Ambonnezen in
Woerden heeft voorgedaan, waarbij o.a. een Nederlands lid van de kampleiding is mishandeld.
De Minister-President verzoekt een onderzoek naar dit incident in te stellen. In het
bijzonder moet ook worden nagegaan, wie ondanks het verbod toch een vertegenwoordiger van
"Door de eeuwen trouw" in het kamp heeft toegelaten, waarbij gezien de belangrijke
politiemacht van overmacht geen sprake kan zijn geweest. Staatssecretaris Götzen merkt op, dat
de Nederlandse leiding in de kampen zich onzeker voelt, mede als gevolg van sommige
rechterlijke uitspraken.
Minister Staf is van oordeel, dat men van regeringszijde duidelijker zal moeten
maken, dat het hijsen van en demonstreren met de vlag van de z.g. Republiek Zuid-Molukken
ontoelaatbaar is.
Minister Teulings heeft vernomen, dat in Woerden de moeilijkheden mede
veroorzaakt zijn door enkel raddraaiers van de z.g. CRAMS.
De Minister-President stelt voor, dat Minister Teulings laat onderzoeken, wie
verantwoordelijk is voor toelating van de vertegenwoordiger van "Door de eeuwen trouw"; deze
zal eventueel vervangen moeten worden. Voorts moet worden nagegaan, hoever men staat met

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 395
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/15825

de uitvoering van het besluit om de kampen minder kostbaar te maken door de verzorging aan
de Ambonnezen zelf over te laten. Aldus wordt besloten.
c. Besprekingen met Supomo (Zie notulen MR d.d. 23 Juli 1951, punt 3b.)
Minister Peters deelt mede, dat bericht is gezonden, dat Supomo na 15 Augustus verwacht wordt.
Vanavond zal in kleine kring een bespreking over de te bespreken onderwerpen plaats vinden
onder leiding van de Minister-President. Minister Stikker deelt mede, dat Djumhana, tezamen
met Anak Agung, hem een bezoek heeft gebracht om mede te delen, dat Supomo zou komen.
Minister Peters dringt er op aan bij dergelijke besprekingen ook steeds de Minister voor
Uniezaken te betrekken. Minister Stikker merkt op, dat hij met Djumhana een onverbindend
gesprek heeft gevoerd. Spreker acht het moeilijk als Djumhana vraagt om ontvangen te worden
steeds te antwoorden hem alleen te kunnen ontvangen als ook de Minister voor Uniezaken er bij
is. De Minister-President stelt voor, dat aan besprekingen over zakelijke onderwerpen ook Minister
Peters zal deelnemen. Aldus wordt besloten.
d. Verkoop aandelen Javase Bank
Minister Lieftinck heeft op verzoek van Djumhana twee afgevaardigden van Minister Wibisono
ontvangen, die hem medewerking hebben gevraagd aan het streven om de aandelen van de
Javase Bank vrijwillig aan de Indonesische Regering te doen verkopen, alsmede aan een
voorgenomen wijziging van de statuten van die bank. Spreker heeft daarop geantwoord, dat hij
zich hieraan niet zou onttrekken, indien hierbij de in de RTC-overeenkomsten neergelegde regels
zouden worden gevolgd. Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat bedoelde vertegenwoordigers
vervolgens besprekingen hebben gehad met de Nederlandse Bank en het bestuur van de
Vereniging voor de Effectenhandel. Het kapitaal van de Javase Bank bedraagt ongeveer ƒ 9 mln.;
de koers van de aandelen was voor de souvereiniteitsoverdracht ongeveer 150%, doch deze is
ingezakt tot 70%. Het zou de bedoeling zijn de aandelen contant te betalen, als met de
aandeelhouders overeenstemming kan worden bereikt. Minister Van den Brink merkt op, dat in
de financieel-economische overeenkomst een bepaling voorkomt over de betaling bij
onteigening. De aankoopsom voor de aandelen zal niet uit de Nederlandse lening mogen worden
voldaan, doch zal met vrije dollars moeten worden betaald.
---

