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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 maart 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel en Witte (afwezig zijn de Ministers Algera,
Kernkamp, Van de Kieft en Zijlstra).
Secretaris: J. Middelburg.
--Middagvergadering
--3. Buitenlands beleid
--f. De positie van Nieuw-Guinea in Oost-Azië (#Zie ook notulen MR 12/4/55, punt 3d.)
Minister Luns deelt mede, dat Van Roijen heeft bericht, dat Menzies het gesprek met Dulles over
Nieuw-Guinea, wat de substantie van deze kwestie betreft, zeer bevredigend vond.
De Minister-President is wat betreft de kwestie van de toetreding van Nederland tot
de SEATO van mening, dat andere deelnemers dit niet zullen kunnen voorstellen zonder
daarmede nadrukkelijk te stellen, dat de souvereiniteit over dit gebied bij Nederland berust. Een
andere kant van deze kwestie is, dat Nederland reeds belangrijke bedragen aan Nieuw-Guinea ten
koste legt, maar dat bij deelneming aan de SEATO de andere landen zouden gaan vragen, dat
Nederland bijv. de marine nog meer versterkt.
Minister Luns vernam, dat Ceylon, Pakistan en Turkije zich bij de conferentie van
Aziatische en Afrikaanse landen te Bandoeng zullen verzetten tegen een voor Nederland
ongunstige resolutie.
g. Verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 14 Maart 1955, punt 3b. #Zie ook notulen MR
28/3/55, punt 2i.)
Minister Luns deelt mede, dat de waarnemend Hoge Commissaris van Indonesië Susanto heeft
gevraagd de demonstratie in de Houtrusthallen, waaraan ook Ambonnezen zullen deelnemen, te
verbieden. Spreker gelooft, dat de Regering deze bijeenkomst niet kan verhinderen. Minister Staf
deelt mede, dat hij met Generaal Hasselman heeft gesproken, dat de garnizoenscommandant kan
bepalen dat militairen niet aan deze bijeenkomst zullen deelnemen. De Minister-President meent, dat
aan Susanto kan worden geantwoord, dat de Regering deze bijeenkomst bezwaarlijk kan
verbieden; het zou een averechts uitwerking hebben. Tegelijk zal men Susanto kunnen verwijzen
naar het standpunt, dat van Regeringszijde is ingenomen bij de interpellatie-Gerbrandy in de
Tweede Kamer. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
Minister Luns doet mededeling van een betreurenswaardig incident in Djakarta,
waarbij een schildwacht in de 's nachts gesloten havenwijk een piloot van de KLM 's nachts heeft
doodgeschoten.
---
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