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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 maart 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Zaal van Justitie.
Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig is
Minister Mansholt wegens verblijf in het buitenland).
Secretaris: J. Middelburg.
--Middagvergadering
4. Buitenlands beleid
--e. De Militaire Missie in Indonesië
Minister Luns leest een concepttelegram voor, waarin wordt medegedeeld, dat Nederland bereid
is met Indonesië besprekingen te voeren over de Militaire Missie tussen 20 en 31 maart in
Djakarta. Mogelijk blijft, dat de Marine-Missie wordt gehandhaafd, alsmede de opleiding van
Indonesische militairen hier te lande. Minister Staf heeft het concept-telegram tevoren gezien,
doch is thans van oordeel, gezien recente uitlatingen van President Sukarno over de Militaire
Missie, dat de instructie nog moet worden toegescherpt, o.a. door de toevoeging, dat Nederland
met de liquidatie van de Missie begint.
Minister Luns ziet als bezwaar tegen een toescherping van de instructie, dat men
dan mogelijk in een dwangpositie zal komen. Bovendien is van Amerikaanse zijde (Stassen) aan
spreker gevraagd of Nederland zich economisch niet te snel uit Indonesië terugtrekt.
Minister Kernkamp acht een vraag naar wat andere mogendheden zullen doen tot
steun van de opleiding van militairen in Indonesië weinig zin hebben, aangezien bekend is, dat
alle pogingen om deze steun te verwerven zijn mislukt. President Sukarno zal wel voortgaan met
dit soort redevoeringen. Spreker vraagt zich echter af, of het wenselijk is in deze situatie de
instructie te verscherpen.
De Minister-President is eveneens van oordeel, dat men deze kwestie niet moet
forceren, de Marine-Missie zal men kunnen laten doorgaan, evenals de opleidingen hier te lande
en eventueel ook andere onderdelen van de Militaire Missieovereenkomst.
Minister Luns stelt voor, dat hij nog nader met Minister Staf over de formulering
van de instructie overleg zal plegen. Aldus wordt besloten.
--14. Premieregeling voor het reservepersoneel der Koninklijke landmacht dat vrijwillig dienst verricht in NieuwGuinea (Ontwerpbesluit.)
De Minister-President stelt de vraag of de verdediging van Nieuw-Guinea door de landmacht niet
kan worden overgenomen door mariniers. Minister Staf stelt voor, dat hij deze kwestie met de
Minister-President en Minister Kernkamp, alsmede de Gouverneur en de Chefs van Staven zal
bespreken. De moeilijkheid is, dat dan het depôt van mariniers zal moeten worden uitgebreid. De
Raad verklaart zich hiermede accoord; de voorgestelde regeling wordt vervolgens aanvaard.
---

Kenmerk: Ministerraad.
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