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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 mei 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voorgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig is
Minister Mansholt wegens verblijf in het buitenland).
--Secretaris: J. Middelburg.
--Middagvergadering
--3. Buitenlands beleid
--b. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 9 Mei 1955, punt 2a.)
Minister Luns deelt mede, dat op 11 Mei de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken aan de
Britse Ambassadeur heeft medegedeeld, dat hij van mening was, dat aan de Engelse advocaat
Curtis Bennett geen visum kon worden uitgereikt. Het bleek, dat dat nog geen Kabinetsbeslissing
was. Curtis Bennett zelf heeft intussen aan de Indonesische Ambassadeur gevraagd wanneer hem
een visum werd verstrekt, met de toevoeging, dat indien dit niet zou geschieden het als een
belediging van de Britse advocatuur zou worden opgevat. Uit mededelingen omtrent de
conferentie van Bandung is voorts gebleken, dat de Indonesische Minister-President op de
desbetreffende vragen van ministers van andere landen heeft geantwoord, dat hij nog nooit één
klacht over mishandeling van de Nederlandse verdachten had gehad. Er is een boekje
samengesteld met documenten inzake deze mishandelingen; spreker acht het goed dit thans uit
geven. Op 11 Mei heeft voorts een gesprek plaats gehad met de vroegere Hoge Commissaris
Rum. Het zeer grote aantal Nederlandse grieven, dat in dit gesprek werd vermeld, heeft deze
Indonesische leider niet tegengesproken. Hij bleek zijn hoop te hebben gevestigd op de
overwinning van Masjumi bij de komende verkiezingen in Indonesië.
Spreker deelt vervolgens iets mede over de overkomst van de Nederlandse
advocaat Bouman uit Indonesië.
Tenslotte deelt de Minister mede, dat in The Economist een artikel over de
Nederlands-Indonesische verhoudingen was opgenomen, dat - gezien de anders zo gedegen
informatie in dit blad - geheel uit de toon valt. Er wordt o.a. in gezegd, dat men in Nederland er
over denkt voor Nieuw-Guinea tot een condominion te komen. De nieuwe Australische
Ambassadeur heeft spreker reeds hierover gevraagd, zodat hij dit meteen kon tegenspreken. Ook
op andere wijze wordt een dementi gegeven. Het artikel zou van de hand van een redacteur van
Het Parool zijn. De Minister-President acht het dan wel wenselijk de hoofdredacteur van Het Parool,
Dr. Koets, erop attent te maken, dat men in het invloedrijke Engelse weekblad mededelingen
doet, die niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
---
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