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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 dec. 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel, Van den Brink,
Lieftinck, Joekes, Mansholt, Mulderije, Rutten, Staf, Stikker (bij de punten 1 t/m 4 en 11 en 12),
Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig is Minister Peters).
Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Blom en Staatssecretaris Götzen (bij de
punten 1 t/m 4).
Secretaris: J. Middelburg.
--De Minister-President opent de vergadering met een woord van welkom aan Prof. Beel, die opnieuw
als Minister van Binnenlandse Zaken zal optreden. De Ministers hebben het bijzonder op prijs
gesteld, dat Minister Beel temidden van zijn colleges gevolg heeft willen geven aan het verzoek de
vacature te vervullen, die door het overlijden van Minister Van Maarseveen is ontstaan. Het treft
bijzonder, dat voor Minister Beel zowel Binnenlandse Zaken als het werk van de
Grondwetscommissie geen onbekende terreinen zijn. Minister Beel dankt voor de woorden van
welkom.
--3. Uniezaken
a. Wapenvervoer naar Nieuw-Guinea
Staatssecretaris Götzen vestigt de aandacht op een telegram, volgens hetwelk men het stoomschip
Blitar heeft verhinderd uit te varen uit een Indonesische haven, zolang het wapens voor NieuwGuinea niet uit zijn lading heeft geladen. Minister Stikker merkt op, dat dit ingewikkelde zaken
zijn; door het Suezkanaal gaat dit wel, omdat het een internationaal kanaal is. Spreker geeft in
overweging bij volgende zendingen door overlading in Singapore deze moeilijkheid te voorkomen.
De Raad stemt hiermede in; besloten wordt een protest in te dienen tegen het vasthouden van de
Blitar.
b. Herziening van de Unie en de kwestie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR d.d. 3 December 1951, punt
3a.)
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat in antwoord op de opdracht aan Lamping, hoe hij bij de
komende besprekingen de dingen te regelen, is vernomen, dat de Indonesische Regering er mede
accoord gaat dit met Supomo te bespreken. Van de Indonesische delegatie waren vier leden reeds
onderweg, negen leden konden even opgehouden worden. Het stuk, dat spreker heeft opgesteld
voor dit gesprek met Supomo, bevat alle punten, die ook reeds in September met hem zijn
besproken, maar waarop nooit antwoord is ontvangen. Het punt van de wederzijdse
voorkeursbehandeling, waarop evenmin antwoord is ontvangen, zou ook voor de conferentie zelf
kunnen worden bewaard. Staatssecretaris Götzen acht dit punt van zo grote betekenis, dat hij het
reeds in de voorbespreking zou willen stellen. De Minister-President ontraadt dit; de Indonesiërs
zullen het toch wel als concessie willen vasthouden. De Raad besluit dit punt niet reeds bij de
voorbespreking te stellen.
Staatssecretaris Blom werpt de vraag op, of Prof. Pieters, die op het ogenblik
Raadadviseur bij Minuor is, de leiding zal hebben bij de bespreking over de Nieuw-Guineakwestie. De Minister-President acht het onvermijdelijk, dat, nu over de herziening van de Unie door
Staatssecretarissen wordt gesproken, de bespreking van de Nieuw-Guinea-kwestie eveneens door
een Staatssecretaris of een Minister wordt gevoerd. Spreker stelt voor dit nog met Minister Peters
te bespreken. Aldus wordt besloten. Staatssecretaris Götzen stelt voor, dat aanvankelijk Mr. Blom
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en hij de besprekingen zullen voeren; in een volgend stadium zullen dan de voorzitters van de
subcommissies van de CAVI er bij betrokken worden en vervolgens zonodig ook andere leden
van de CAVI. Aldus wordt besloten.
c. Overige onderwerpen
1°. Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat Abdul Gani van de Indonesische Voorlichtingsdienst
enige tijd naar Nederland komt. Spreker stelt voor, dat hij ook door Mr. C. Fock en Mr. J. Landré
zal worden ontvangen. Aldus wordt besloten.
2°. Staatssecretaris Götzen heeft gezien, dat Lamping een persconferentie over het vraagstuk van
de Indo-Europeanen heeft gehouden, die goed ontvangen is.
3°. Staatssecretaris Götzen vestigt de aandacht op het bericht van Lamping over de weigering van
"re-entry permits" aan Nederlanders in Indonesië, die na hun militaire dienst zijn overgegaan naar
het bedrijfsleven. De Minister-President meent, dat men van Indonesische zijde voorlopig alleen de
militaire stukken van de betrokkenen ter inzage vraagt, hetgeen het bedrijfsleven weigert.
Staatssecretaris Götzen stelt voor, dat Minuor deze kwestie met Buitenlandse Zaken zal
behandelen. Aldus wordt besloten.
De Minister-President schorst vervolgens de vergadering tot des middags 2 uur.
---

