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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 1 okt. 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,
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Rutten, Staf (bij de punten 2i en 4 - 22), Teulings en In 't
Veld (afwezig de Ministers Joekes en Wemmers wegens ziekte en de Ministers Peters en Stikker
wegens verblijf buitenslands).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
1. Notulen van de vergadering van 24 September 1951
--c. Opmerking naar aanleiding van punt 3c (De werving van vreemde deskundigen voor Indonesië)
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat hij Dr. Van Diffelen opdracht heeft gegeven in de Culturele
Subcommissie van de CAVI ter sprake te brengen, dat het leggen van contact tussen Indonesiërs
en buitenlanders niet tot de taak van de Stichting voor Culturele Samenwerking behoort.
--3. Uniezaken
a. De besprekingen met Supomo
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat over de besprekingen van Supomo in Nederland voor diens
terugkeer in Indonesië een radiocommentaar is gegeven, dat een onjuiste interpretatie gaf. Nader
is gebleken, dat dit niet als een werkelijk regeringscommentaaar kan worden beschouwd. In
verband hiermede wordt voorgesteld thans hierover geen demarche bij de Indonesische Regering
te doen. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
Staatssecretaris Götzen deelt vervolgens mede, dat de heer Schürmann ook nog het
punt van het houden van een Unieconferentie met Supomo heeft besproken. Het bleek, dat ter
zake bij Supomo geen misverstand bestond. Voorgesteld wordt ook op dit punt geen demarche
bij de Minister van Buitenlandse Zaken Subardjo te doen. Minister Lieftinck heeft in een telegram
gezien, dat Subardjo in beginsel geen bezwaar tegen het houden van een beperkte Unieconferentie
heeft. Spreker stelt voor de Secretaris-Generaal van de Unie, Dr. Idenburg, een vraag omtrent een
datum aan zijn collega te laten stellen. De Minister-President wijst er op, dat Supomo thans verslag
van zijn besprekingen in het Indonesische Kabinet zal doen. Het lijkt spreker, dat dan geen
nieuwe stap inzake het houden van een Unieconferentie moet worden gedaan, anders loopt men
het gevaar dit punt te overtrekken. De Raad besluit, dat ook op dit punt geen nieuwe stap zal
worden gedaan.
b. Het vraagstuk van de Indo-Europeanen (Zie notulen RAVI d.d. 13-9-1951, punt 5b.)
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat een telegram is ontvangen volgens hetwelk de Indonesische
Regering de optietermijn niet zal verlengen na 27 December a.s. De Indo-Europeanen zullen
nadien in overheidsdienst kunnen blijven als de Staat hun krachten nodig heeft. Bovendien zal te
zijner tijd een Vreemdelingen-Arbeidswet worden afgekondigd. Tenslotte heeft de verklaring van
Nederlandse zijde, dat het op Indonesië georiënteerde gedeelte der Indo-Europeanen het beste
het Indonesisch staatsburgerschap zou kunnen aanvaarden, geen reacties in de Indonesische pers
doch wel in de Nederlandse samenleving in Indonesië gegeven.
Staatssecretaris Blom wijst er op, dat van Nederlandse zijde is gevraagd de
eenvoudige methode om het Indonesisch staatsburgerschap te verkrijgen ook na 27 December te
handhaven. Van Indonesische zijde wenst men blijkbaar voor de Indo-Europeanen een
naturalisatieprocedure, waarbij men de gevallen individueel kan beoordelen.
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--Middagvergadering
Aanwezig:

Dezelfden als 's morgens.
---

12. Regeling van het minimum-wachtgeld voor beroepsmilitairen van het voormalige KNIL (Ontwerp-besluit.)
Staatssecretaris Götzen deelt ter toelichting mede, dat Sociale Zaken het onderhavige voorstel heeft
opgesteld, waarmede Financiën en Minuor accoord zijn gegaan. De Minister-President acht de
regeling eigenaardig opgezet, aangezien tot nu toe bij wachtgelden werd uitgegaan van een
percentage van het loon, terwijl de thans voorgestelde bedragen geheel los staan van salaris of
loon. Minister Lieftinck deelt mede, dat het aantal mensen, dat onder de regeling zal vallen, op
minder dan 100 wordt geschat.
De Minister-President stelt voor de termijn van vijf jaar te beperken tot drie jaar met
de aflopende bedragen f. 3, f. 2 en f. 1. De Raad verklaart zich hiermede accoord, tenzij
overwegende bezwaren in de opzet van de regeling deze wijziging onmogelijk maken. Overigens
wordt het ontwerp-besluit aanvaard.
13. Instructie voor de Nederlandse Delegatie ter zevende zitting van de Haagse Conferentie voor Internationaal
Privaatrecht (Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 25 September 1951, nr. 95797, met
bijlage.)
Minister Mulderije wijst er op, dat het wenselijk is het secretariaat hier te lande gevestigd te hebben,
terwijl het daarnaast van belang is ook invloed in het directorium te krijgen.
Staatssecretaris Blom wijst op de wenselijkheid ook Indonesië in deze zaak te
betrekken, aangezien Nederland met dat land veel privaatrechtelijke betrekkingen heeft. Indonesië
heeft ook als een van de weinige niet-Europese landen dit privaatrecht. Een moeilijkheid is, dat
ook Engeland en Frankrijk zouden kunnen vragen hun overzeese betrekkingen aan deze regeling
te doen deelnemen. Over dit onderwerp heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Prof. Meyers
en Prof. Supomo. Spreker stelt voor, dat er naar zal worden gestreefd de deelneming van
Indonesië niet in beginsel uit te sluiten. De Minister-President zou de mogelijkheid voor toetreding
van andere landen wel open willen laten. Als men moeite doet om Indonesië er bij te betrekken
zal men vooraf dat land moeten polsen, opdat niet achteraf zou blijken, dat Indonesië niets voor
deelneming voelt. Bovendien zal men voor een oplossing van urgente moeilijkheden van
privaatrechtelijke aard met Indonesië niet op deze conferenties moeten wachten. De Raad
verklaart zich met dit standpunt accoord en verenigt zich overigens met de ontwerp-instructie.
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