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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 17 sept. 1951
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van Maarseveen,
Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig zijn de Ministers
Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Staf en Stikker.)
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--f. Vernietiging telegrammen over de Indonesische kwestie
Minister Mulderije informeert of de telegrammen over de Indonesische kwestie, die vóór 1950 aan
alle Ministers zijn verzonden vernietigd kunnen worden. De Minister-President antwoordt
bevestigend.
3. Uniezaken
a. Bespreking met Supomo
Staatssecretaris Blom deelt ter toelichting mede, dat hij bij de laatste bespreking met de
Indonesische vertegenwoordigers de nota voor de overhandiging heeft voorgelezen. Bij deze
voorlezing was wel te merken, dat de nota teleurstellend voor de Indonesiërs was. Afgesproken
is, dat Woensdagmiddag een nadere bespreking met hen zal worden gehouden. Zij zouden
gaarne van de Nederlandse Regering vernemen, dat wijziging van de Unie in principe niet
onaanvaardbaar voor Nederland is. De Minister-President merkt op, dat deze gedachte wel in de
nota ligt opgesloten. Staatssecretaris Blom heeft de indruk, dat de Indonesische
vertegenwoordigers in hun hoofd hebben, dat Nederland niets doet vóór de verkiezingen in
1952. Hij acht het daarom van belang tegenover de Indonesiërs wel te doen uitkomen, dat niet
alles wat vóór deze verkiezingen wordt gedaan maar spel is. De Minister-President heeft reeds bij
het eerste onderhoud met Prof. Supomo gewezen op de bezwaren, dat nog in dezelfde
parlementaire periode, waarin de RTC-overeenkomsten zijn aanvaard, voor een belangrijk deel
dezelfde Ministers een vervanging van het Uniestatuut zouden moeten voorstellen, terwijl de
Grondwet nog handelt over de Unie als resultaat van het gepleegde overleg. Spreker stelt voor
tegen de Indonesische vertegenwoordigers bij de bespreking van Woensdag te zeggen, dat de
Nederlandse Regering bereid is de voorbereidende besprekingen snel te beginnen. De Raad
verklaart zich hiermede accoord. Besloten wordt verder, dat aan Prof. Supomo, Mr. Zain en Mr.
Djumhana Donderdag of Vrijdag voor het vertrek van eerstgenoemden een lunch zal worden
aangeboden.
b. De Ambonnezen in Nederland (Zie notulen MR d.d. 3 September 1951, punt 3a.)
Minister In 't Veld heeft van de directeur van de DUW vernomen, dat van een aantal
Ambonnezen, die in het vrije bedrijf werkzaam zijn, alleen het zakgeld wordt ingehouden, zodat
zij de rest van hun loon geheel behouden. Voor de DUW is een zelfde regeling gevraagd.
Minister Peters merkt op, dat de regeling geldt, dat 60% van het inkomen moet worden
ingehouden. De Minister-President dringt er op aan, dat aan deze regeling de hand wordt
gehouden. Spreker heeft voorts gelezen, dat de Ambonnezen geen werk kunnen aanvaarden, als
zij niet in hun kamp blijven wonen. Nu kans op spoedige terugkeer naar Indonesië niet meer zo
groot schijnt, vraagt spreker zich af, waarom men Ambonnezen, die een werkegever ver buiten
het kamp kunnen vinden, het kamp niet zal laten verlaten.
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Minister Wemmers heeft gezien, dat ook wel de gedachte is geuit om Ambonnezen
naar Noord-Afrika te brengen. De Minister-President is van oordeel, dat ook moet worden
nagegaan of Ambonnezen, die alleen het militaire beroep kunnen of willen uitoefenen, vrijwillig
willen overgaan naar het Vreemdelingenlegioen. Minister Peters merkt op, dat de Indonesische
Regering indertijd de toezegging heeft gedaan, de Ambonnezen weer in Indonesië te zullen
toelaten, als zij niet operationeel als militairen zullen worden gebruikt. Minister Teulings is van
oordeel, dat Indonesië deze toezegging alleen voor de Ambonnezen, die naar het
Vreemdelingenlegioen zouden overgaan, zal kunnen intrekken.
De Raad besluit, dat aan de regeling inzake de inhouding van 60% van het loon
de hand zal worden gehouden.
c. Concessie in Nieuw-Guinea
Minister Peters deelt mede, dat de Maatschappij Oost-Borneo te zamen met andere
maatschappijen een concessie heeft aangevraagd ingevolge artikel 5a van de Indische mijnwet.
--8. Subsidiëring standaardwerk over Nieuw-Guinea (Brief van de Minister voor Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen d.d. 12 September 1951, nr. 5699, met nota.)
Zonder discussie aanvaard.
---

