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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 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, De Bruijn, Donker,
Kernkamp (bij de punten 1 t/m 9), Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf (alleen bij de
morgenvergadering), Suurhoff, Van Thiel, Witte (bij de punten 1 t/m 9) en Zijlstra (afwezig zijn
de Ministers Beyen en Cals).
Tevens is aanwezig (bij punt 14) Staatssecretaris Mej. De Waal.
Secretaris: J. Middelburg.
--4. Buitenlands beleid
a. Desiderata van uit Indonesië gerepatrieerden (Zie notulen MR d.d. 16 Maart 1953, punt 4f.)
De Minister-President deelt mede een brief te hebben ontvangen van de NIBEG, waarin gewezen
wordt op de reacties na de hulp aan de watersnoodslachtoffers bij hen, die slachtoffer zijn
geweest van de oorlog in Indonesië. Spreker wijst er op, dat er geen rechtsgrond was voor de
Nederlands-Indische Regering om in Indonesië alleen aan de Nederlanders vergoeding voor
oorlogsschade te geven. Niettemin heeft de Nederlandse Staat reeds belangrijke financiële
verplichtingen op zich genomen; zo zijn reeds de pensioenen en wachtgelden van de
Nederlanders in Indische overheidsdienst gegarandeerd. Voorts zal het rapport van de
Commissie Achterstallige Betalingen in behandeling moeten komen; overneming van de
voorstellen der commissie zou naar raming f. 200 mln. kosten. Daarmede zou slechts aan een
deel van de verlangens van de gerepatrieerden worden voldaan. Afgesproken is, dat Financiën een
nota over een en ander bij de Raad zal indienen.
Minister Luns zou binnenkort het rapport van de Commissie Achterstallige
Betalingen vertrouwelijk aan de Eerste Kamer willen zenden. Minister Van de Kieft neemt aan, dat
Minister Luns in de Eerste Kamer nog geen standpunt ten aanzien van het rapport zal innemen
en stelt voor dat Financiën in overleg met Buitenlandse Zaken een advies inzake het rapport zal
opstellen. Aldus wordt besloten.
b. Rechterlijke uitspraak inzake aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor handelingen van KNIL-militairen
Minister Staf vestigt de aandacht op een uitspraak van 12 Januari van de Haagse rechtbank in de
zaak-Nasution. Dr. Nasution is in 1948 door het optreden van KNIL-militairen om het leven
gekomen. De Haagse rechtbank heeft thans zijn weduwe als eiseres tegen de Nederlandse Staat
toegelaten tot de bewijsvoering. Het getuigenverhoor zal in April plaatsvinden. De MinisterPresident acht het mogelijk, dat een hogere rechterlijke instantie anders over de
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering zal oordelen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan zou dit nog zeer vergaande consequenties kunnen hebben.
Minister Beel stelt voor, dat reeds thans verzet wordt aangetekend tegen het
toestaan van bewijsvoering. De Raad besluit dat de Ministers Donker, Kernkamp en Luns en
Staatssecretaris Kranenburg overleg over deze kwestie zullen plegen.
--Middagvergadering
--10. Het Indo-Europese vraagstuk in Indonesië (Nota van de CAVI d.d. 19 Januari 1953, met bijlagen.)
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Minister Luns deelt mede, dat overleg heeft plaatsgevonden tussen Maatschappelijk Werk en
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, terwijl aan Minister Van Thiel inzage is gegeven van de
standpunten van Buitenlandse Zaken.
Minister Algera stelt voor, in verband met de afwezigheid van Minister Kernkamp
de bespreking van dit punt aan te houden.
Minister Van Thiel deelt mede, dat in de Kamer vragen zullen worden gesteld
omtrent dit rapport. De Raad gaat er na enige bespreking mee accoord, dat Minister Van Thiel in
de Tweede Kamer zal zeggen, dat de Indo-Europeanen door overkomst naar Nederland geen
toekomst hebben en dat Nederland in Indonesië steun verleent in bepaalde vormen (o.a. bij
gezondheidszorg en onderwijs). Voorts wordt Minister Van Thiel gemachtigd mede te delen, dat
wordt overwogen een privaatrechtelijke stichting in het leven te roepen, waarbij de
organisatievorm van het Nederlandse onderwijs nog in het midden zal worden gelaten.
Over de kwestie van het staatsburgerschap zal Minister Van Thiel nog te voren
overleg plegen met de Ministers Kernkamp en Luns. Overigens worden de rapporten
aangehouden tot een volgende vergadering.
---

