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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 maart 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Cals, Helders, Hofstra,
Klompé, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig is Minister
Luns).
Tevens zijn aanwezig (bij de morgen- en middagvergadering) Staatssecretaris Van
der Beugel en (bij punt 11) Staatssecretaris Schmelzer.
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
a. Indonesië (Zie notulen MR 14 Maart 1958, punt 3a. #Zie ook notulen MR 28/3/58, punt 3b en
3/4/58, punt 3b.)
Staatssecretaris Van der Beugel bevestigt, dat de Indonesische Regering de schepen van de KPM zal
vrijgeven. Deze zullen dan elders emplooi moeten vinden. Minister Samkalden stelt de vraag of het
patrouilleren door Nederlandse marineschepen niet meer nodig is, zodra de KPM-schepen uit de
Indonesische havens zijn vertrokken. Minister Staf antwoordt, dat patrouillering niet meer nodig
is, als de KPM de schepen uit dit gebied afvoert.
Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat door de evacuatie uit Medan in
Singapore enige opstopping is ontstaan, in verband waarmede een aantal vliegtuigen zijn
gecharterd.
Spreker deelt voorts mede, dat een werkgroep bezig is met advies over de
behandeling van aanvragen om asiel door Indonesiërs.
Minister Samkalden deelt mede, dat de Kamer een Commissie heeft ingesteld ter
bespreking van de repatriëring. Deze wil thans spreken over een memorandum van de CCKP, dat
o.a. handelt over niet –Nederlanders en oud-Nederlanders. Hieromtrent is indertijd in de
Ministerraad beslist, dat de lijst van niet-Nederlanders, die een visum voor Nederland konden
krijgen, in Indonesië zou worden afgewerkt, maar met ingang van 1 april zou worden geblokkeerd,
waarna de aanvragen uitsluitend in Nederland zouden worden bekeken. Door de ontwikkeling in
Sumatra is er echter een reden om niet vast te houden aan de blokkeringsdatum. In de tweede
plaats zou spreker een voorziening willen treffen ten aanzien van de toelating van weeskinderen,
die in Nederlandse weeshuizen in Indonesië verblijven. De Minister-President zou met dit laatste
alleen akkoord willen gaan, als de kinderen in Nederlandse geest zijn opgevoed; als dit niet het
geval is, zal men hen niet naar Nederland moeten halen. Spreker stelt voor overigens met de
suggesties van Minister Samkalden in te stemmen. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
---
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