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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 5 nov. 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Teulings en Wemmers
(afwezig zijn de Ministers Stikker en In 't Veld).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--f. De Parlementaire Enquêtecommissie en het Regeringsbeleid in Indonesië
Minister Peters deelt mede, dat Mr. Donker als Voorzitter van de Enquêtecommissie bij de
Secretaris-Generaal van Minuor is geweest met het verzoek om inzage van de telegramwisseling
met Dr. Van Mook en met onze Ambassadeur in Londen in de eerste maanden na de bevrijding.
De Minister-President merkt op, dat de Enquêtecommissie het beleid tot 12 November 1945 in
beschouwing neemt. Prof. Schermerhorn is hierover reeds gehoord. Met Mr. Donker zal wel
moeten worden besproken, dat de telegramwisseling niet gepubliceerd kan worden, aangezien
hierin dikwijls de besprekingen in de Ministerraad zijn weergegeven, die geheim worden
gehouden, en dit bovendien zowel in Engeland als in Indonesië ongewenste repercussies zou
kunnen wekken. Spreker acht het niet bezwaarlijk, dat Mr. Donker van de telegrammen kennis
zou nemen om de verhoudingen in die periode te begrijpen en om een richtsnoer te hebben voor
het stellen van zijn vragen. Staatssecretaris Götzen acht dit laatste van belang aangezien het
wenselijk moet worden geacht, dat de Enquêtecommissie in haar rapport de juiste ontwikkeling
der zaken weergeeft.
Minister Peters zal over de algemene punten in deze zin met Mr. Donker spreken
en voorts met de Minister-President en Minister Stikker over bepaalde onderwerpen in overleg
treden.
3. Uniezaken
a. Brief van een vertegenwoordiger van het "Bureau Zuid-Molukken"
De Minister-President antwoordt op een vraag van Minister Peters, dat de Regering niet antwoordt
op brieven, waarin men zich opwerpt als vertegenwoordiger van de niet-erkende Republiek
Zuid-Molukken.
b. Voorbereidingen voor organisatie van werkgevers in Indonesië
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat Mr. Maitland door het Centraal-Sociaal Werkgeversverbond
enige tijd geleden is afgestaan om in Indonesië voorbereidingen te treffen voor de oprichting van
een Algemeen Werkgeversverbond. Aangezien Mr. Maitland in Indonesië veel succes heeft, heeft
de Minister van Arbeid hem gevraagd zijn verblijf enige maanden te verlengen (op kosten van de
Indonesische Regering) o.a. met het doel enige rapporten over sociale onderwerpen uit te
brengen. Mr. Maitland heeft dit om persoonlijke redenen geweigerd. In verband met het grote
belang van inwilliging van dit verzoek, is gevraagd te trachten toch een regeling met hem te
treffen. Minister Joekes stelt voor, dat Staatssecretaris Blom en hij de heer Maitland over deze
kwestie zullen benaderen. Aldus wordt besloten.
c. Publicaties inzake de algemene toestand in Indonesië
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De Minister-President merkt in aansluiting aan het vorige punt op, dat uit allerlei berichten uit
Indonesië blijkt, dat de toestand in verscheidene gebieden vrij rustig is. Aangezien echter alle
incidenten behoren tot het nieuws, dat in de pers komt, krijgt de bevolking in Nederland dikwijls
een verkeerde indruk. Minister Mulderije heeft het getroffen, dat voor de emigratie naar andere
landen veel wordt gedaan, doch voor het aanvaarden van arbeid in Indonesië zo goed als niets.
Spreker vraagt zich af of niet met de pers zou zijn te bespreken, dat de toestand over het
algemeen rustig is. De Minister-President is voornemens bij de algemene beschouwingen hierover
iets te zeggen, doch het is misschien ook wel nuttig dit met de pers eens op te nemen.
Staatssecretaris Götzen merkt op, dat de passagiersschepen naar Indonesië tegenwoordig steeds
volgeboekt zijn.
--Middagvergadering
Aanwezig:
---

Dezelfden als 's morgens.

8.Geschil tussen Nederland en Indonesië betreffende AAOR en slotrehabilitatie-uitkering (Brief van de
Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen d.d. 30 October 1951, nr. E 86, met
bijlagen.)
Aangehouden tot de volgende vergadering.
---

