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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 22 dec. 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel, Van den Brink,
Joekes, Mulderije, Rutten (alleen bij de morgenvergadering), Peters, Staf (alleen bij de
middagvergadering), Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig zijn de Ministers Lieftinck en
Mansholt).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: Wegens ziekte van Drs. J. Middelburg, Jhr.Mr. A.J.N. van Nispen tot
Pannerden, Wnd. Secretaris.
--3. Uniezaken
a. Herscholing Ambonnezen
Zie Middagvergadering.
b. De incidenten betreffende de Blitar en Talisse (Zie notulen MR d.d. 17-12-1951, punt 3b.)
De HC in Indonesië heeft de Regering machtiging gevraagd om te waarborgen, dat de in
beslaggenomen wapens e.d. in een thuisvarend schip naar Nederland worden geladen, en niet
naar Nieuw-Guinea of Indonesië zullen worden getransporteerd. Minister Peters zegt van oordeel
te zijn, dat nu het Nederlandse protest ter zake nog niet is beantwoord, moeilijk op dit voorstel
kan worden ingegaan. De Minister wijst er nog op, dat in Indonesië de berichten ter zake zijn
verspreid samen met het betoog, dat de souvereiniteit over Nieuw-Guinea bij Indonesië berust.
Staatssecretaris Götzen brengt naar voren, dat Nederland de afwikkeling van deze incidenten met
een ander oog dan de Indonesiërs bekijkt. Wij zijn geneigd te streven naar een zakelijke oplossing
op korte termijn. De Indonesiër denkt in termen van sentiment en gezichtsverlies. Naar sprekers
mening is Nederland in deze al rijkelijk ver gegaan. Indien wordt besloten, dat het vervoer terug
naar Nederland kan worden gegarandeerd, dan zal in de ogen van de Indonesiërs volledig
prestigeverlies plaats hebben gehad. De Staatssecretaris adviseert derhalve de gevraagde
machtiging niet te verlenen. De Raad kan zich met deze conclusie verenigen.
Naar aanleiding van een vraag van Staatssecretaris Blom besluit de Raad, dat,
indien de Indonesische Regering zich bereid verklaart zonder garantie onzerzijds de wapens in
een ander Nederlands schip te laten laden, dan geen motivering van de inbeslagneming zal
worden verlangd, maar hierop wel zal worden gestaan, indien niet tot teruggave wordt
overgegaan.
Minister Peters doet enige mededelingen over een Indonesische perscampagne in
Amerika. Naar aanleiding hiervan besluit de Raad, Buitenlandse Zaken en Minuor te machtigen
hierop te reageren, waarbij niet alleen de Blitar en Talisse-kwestie, maar ook het NieuwGuineaprobleem van onze kant zullen worden belicht. De Raad acht het van waarde, dat daarbij
ook bekend wordt gemaakt, dat de Indonesische Regering niet alleen wapens maar ook enige
bouwmaterialen uit de Blitar heeft laten halen.
Vervolgens besluit de Raad dat geen wapens voor Nieuw-Guinea meer vervoerd
mogen worden in schepen, die Indonesische havens aandoen. Tenslotte wordt afgesproken, dat
nagegaan zal worden of het oorlogsmaterieel, dat in de beide voornoemde schepen was geladen,
wel voor Nieuw-Guinea noodzakelijk was.
De Minister-President informeert naar de redenen, waarom de Commandant van de
Talisse niet tijdig werd gewaarschuwd. Het vermoeden wordt uitgesproken, dat de
Scheepvaartmaatschappijen, lettende op de practische moeilijkheden, niet voldoende zouden
hebben meegewerkt. Minister Wemmers wijst hierbij op de vrijwel onoverkomelijke technische
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moeilijkheden verbonden aan het lossen van de munitie te Singapore, waarbij - gelijk
Staatssecretaris Blom naar voren brengt - ook nog kwam de vrees moeilijkheden met Engelse
autoriteiten te scheppen. Besloten wordt, dat de voorgeschiedenis zal worden nagegaan.
--Middagvergadering
Aanwezig:

Zie Morgenvergadering.

3. Uniezaken
a. Herscholing Ambonnezen
Het Ministerie van Financiën heeft een bedrag van f. 297.000 voor herscholing van Ambonnezen
geblokkeerd in afwachting van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de militaire
status van de Ambonnezen. Minister Staf is gelijk Minister Peters van gevoelen, dat hoe de
voornoemde uitspraak ook uitvalt, de gelden voor herscholing nodig zijn. In verband met de
afwezigheid van Minister Lieftinck zegt de Minister-President toe, de gedachte van Minister Staf bij
zijn voornoemde ambtgenoot te zullen ondersteunen.
---

