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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 3 dec. 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink, Lieftinck,
Joekes, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig is
Minister Mansholt).
Tevens zijn aanwezig (bij de punten 1 t/m 8) de Staatssecretarissen Blom en
Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--f. De verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel van Indonesië
Minister Lieftinck heeft gezien, dat naar aanleiding van een vraag in de Eerste Kamer over de
nadere toepassing van artikel 9 van de Garantiewet een nota is gezonden, waarover geen overleg
met Financiën heeft plaatsgehad. Aangezien hierin toepassingen van de wet en adviezen van de
commissie openbaar worden gemaakt, waardoor een uit financieel oogpunt verantwoorde
toepassing vrijwel onmogelijk wordt gemaakt, moet spreker zich van verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van deze wet ontslagen achten. Staatssecretaris Götzen heeft uit de nota, die van hem
is uitgegaan, niet de indruk gekregen als Minister Lieftinck. Spreker meent, dat uit deze nota geen
onherstelbare brede toepassing van de wet voortvloeit. De Minister-President stelt voor, dat Minister
Lieftinck en Staatssecretaris Götzen deze zaak nog eens samen onder ogen zien. Aldus wordt
besloten.
--3. Uniezaken
a. Herziening van de Unie en de kwestie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR d.d. 26 November 1951, punt
3a.)
Minister Peters deelt mede, dat in een telegram aan Lamping is opgedragen de bevreemding van de
Nederlandse Regering kenbaar te maken over het bericht in de pers inzake de benoeming van een
delegatie van zeventien leden onderleiding van Supomo, welke naar Nederland zal komen om te
spreken over de Unie en Nieuw-Guinea, terwijl nog geen antwoord is ontvangen op het
Nederlandse memorandum. Daarna is Zaterdagmorgen Djumhana bij Minister Stikker geweest
met de mededeling, dat genoemde delegatie naar Nederland komt. Prof. Supomo zal een dezer
dagen in Nederland aankomen; met hem zou kunnen worden besproken hoe dit verder behandeld
zal moeten worden.
Minister Stikker heeft Zaterdag duidelijk de bezwaren uiteengezet tegen deze
vreemde wijze van handelen. Djumhana heeft ter verontschuldiging gezegd, dat men in Indonesië
ook tegenover andere landen wel overeenkomstige fouten heeft gemaakt; hij was van oordeel, dat
de delegatie dan maar in Nederland zal moeten wachten tot agenda, procedure enz. voor de
conferentie zijn overeengekomen. De vraag is of men deze punten over Lamping dan wel met
Supomo zal behandelen. Minister Van den Brink oppert de gedachte, dat de Regering Lamping een
demarche laat doen teneinde van de Indonesische Regering te vernemen met wie over de agenda
en andere procedurepunten kan worden gesproken. Dit zal niet met een delegatie van zeventien
leden kunnen gebeuren, doch wel met Prof. Supomo. Minister Stikker kan met deze gedachte wel
accoord gaan. Staatssecretaris Blom voegt hieraan toe, dat op een formeel antwoord van de
Indonesische Regering zal moeten worden aangedrongen. De Minister-President acht het niet
wenselijk, dat een precies vastgestelde agenda uit Djakarta wordt uitgelokt. Minister Stikker zou de
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besprekingen aan het begin moeilijk willen houden en een telegram hierover aan Lamping willen
zenden. Er zal aan herinnerd kunnen worden, dat onzerzijds is voorgesteld over de agenda en het
karakter der conferentie eerst op Regeringsniveau een bespreking in kleine kring te houden
hetgeen in Djakarta zou plaatsvinden. Daaraan kan worden toegevoegd, dat er onzerzijds geen
bezwaar tegen bestaat dit thans in Nederland met Supomo te bespreken. De Raad verklaart zich
hiermede accoord.
Minister Lieftinck herinnert aan zijn voorstel om in de Nederlandse delegatie een
vertegenwoordiger van de Ondernemersraad op te nemen. De Minister-President merkt op, dat
omtrent de delegatie is besloten, dat deze in de eerste plaats zou worden gevormd door de
Staatssecretarissen Blom en Götzen. Bij de latere besprekingen met de Indonesische delegatie zal
men deskundigen van de CAVI er bij kunnen betrekken. Een vertegenwoordiger van de
Ondernemersraad zal men niet als lid van de delegatie, doch als deskundige kunnen aanwijzen.
Minister Peters wijst er op, dat in de Indonesische delegatie ook Parlementsleden zijn opgenomen.
Staatssecretaris Blom acht het wenselijk, dat eerst over de agenda en het karakter
van de conferentie zal worden gesproken, waarbij men van Indonesische zijde zal moeten afzien
van een eis inzake de voorafgaande instemming met de souvereiniteitsoverdracht van NieuwGuinea en van hun bezwaar tegen voortgang van onze Grondwetsherziening. De Raad stemt
hiermede in; verdere bespreking van deze punten zal in de volgende Ministerraad worden
gehouden.
b. De Indo-Europeanen (Zie notulen MR d.d. 19-11-1951, punt 3d en RAVI d.d. 19-9-1951, punt 5.)
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat Mr. Blom en hij een telegram aan Lamping hebben
gezonden, waarin wordt aangedrongen op uitvoering van de afspraken, die in September bij de
bespreking van de RAVI zijn gemaakt over wat de HC ter zake zou doen.
--Middagvergadering
Aanwezig:
---

Zie Morgenvergadering.

7. Toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonderstanden
(Wetsontwerp.)
De Raad verklaart zich met dit wetsontwerp accoord, nadat een ondergeschikte wijziging in artikel
2 eerste lid is aangebracht.
8. Instelling commissie inzake uitvoering van de Garantiewet Militairen KNIL (Ontwerp-besluit.)
Minister Lieftinck acht het bedenkelijk, dat leden van de commissie uitsluitend gepensionneerde
ex-KNIL-militairen kunnen zijn. Een overeenkomstig voorschrift bij de Garantiewet voor
burgerlijk personeel had nog enige zin, aangezien de commissie moest kunnen beoordelen of de
betrokken ambtenaar in Indonesië zijn arbeid kon voortzetten; in het onderhavige geval gaat het
slechts om beoordeling van de arbeidsmogelijkheid in Nederland. Spreker stelt voor deze bepaling
te schrappen. Staatssecretaris Götzen merkt op, dat men deze bepaling niet eenvoudig kan
schrappen. Spreker stelt voor, dat hij met Minister Lieftinck nader zal nagaan op welke wijze de
betrokken passage kan worden gewijzigd. De Raad verklaart zich hiermede accoord en aanvaardt
overigens het ontwerp-besluit.
---

