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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 26 mei 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Staf, Suurhoff, Van Thiel (bij de punten 1 t/m 4 en punt 9),
Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Luns en Mansholt).

Tevens zijn aanwezig (bij punt 9) de Algemeen Vertegenwoordiger van de
Nederlandse Antillen Mr. N. Debrot en de Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname Dr R.H.
Pos.

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
e. De kwestie van de Indo-Europeanen
De Minister-President dringt naar aanleiding van een telegram van de Hoge Commissaris aan op
uitvoering van de regeling, dat Indo-Europeanen, die naar Nederland komen zonder
toestemming van de desbetreffende organen, niet kunnen profiteren van de gunstige regelingen
voor gerepatrieerden. Minister Van Thiel merkt op, dat is afgesproken, dat enkele Ministers nog
onderling overleg over de kwestie van de Indo-Europeanen zullen plegen. Een bijzonderheid is,
dat van de Hoge Commissaris ook herhaaldelijk verzoeken worden ontvangen om bepaalde, in
Indonesië gewortelde, Nederlanders naar Nederland te doen overkomen.
- - -
h. Buitenlandse reizen van Ministers (#Zie ook notulen MR 1/6/53, punt 3d.)
Minister Staf heeft in de krant gelezen, dat Minister Luns een reis naar het Verre Oosten gaat
maken. Spreker acht het om verschillende redenen beter, dat dergelijke reizen eerst in de
Ministerraad worden medegedeeld. De Aziatische reis kan de indruk maken, dat Nederland een
Oost-Aziatische politiek gaat voeren. De Minister-President merkt op, dat dit niet de bedoeling is.
Spreker was in de veronderstelling, dat deze reis aan de Ministers bekend was. Met hem is zij wel
besproken. Minister Kernkamp deelt mede, dat het primaire doel van de reis van Minister Luns
Australië is. Aanvankelijk zou ook spreker meegaan.

Minister Staf vraagt zich voorts af of het in verband met de infiltratiekwestie
wenselijk is, dat een Nederlandse Minister naar Djakarta gaat. Minister Beyen acht een bezoek aan
Australië op zich zelf heel nuttig. Hij stelt voor over deze reis nog nader te spreken als Minister
Luns aanwezig is, waarbij dan tevens de vraag kan worden beantwoord of het verstandig is in de
gegeven situatie een bezoek aan Djakarta te brengen.

Minister Beel acht het in het algemeen beter, dat Ministers over reizen naar het
buitenland van wat langere duur mededeling doen in de Ministerraad in een stadium, dat deze nog
niet vaststaan.
- - -
m. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR dd. 19 Mei 1953, punt 3 a. #Zie ook notulen MR 1/6/53, punt
2g.)
Minister Kernkamp deelt omtrent de infiltratiepoging in Nieuw-Guinea mede, dat de Gouverneur
de verbalen naar Nederland heeft gezonden. Er zijn voorts berichten ontvangen, dat door de
bevolking op Ambon gehamsterd is na verspreiding van geruchten over voedselvorderingen ten
behoeve van invasietroepen. Deze geruchten kunnen ook betrekking hebben op de
infiltratiepoging, welke mislukt is. Spreker brengt de vraag in bespreking of nog enige militaire
versterking naar Nieuw-Guinea ware te zenden.
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De Minister-President wijst op de zwakheid van de Indonesiërs bij militaire acties op
Nieuw-Guinea, dat zij de verbindingen niet zouden kunnen onderhouden. Dat de mededeling van
de Indonesische Regering juist zou zijn, dat zij van niets weet, acht spreker niet geheel
onmogelijk, aangezien bij de infiltratiepoging niet meer dan 19 man in Nieuw-Guinea zijn
gekomen.

Minister Staf deelt mede, dat de Australische Regering een aantal gebruikte
Catalina’s aan Nederland kosteloos ter beschikking heeft gesteld.
- - -

Middagvergadering
- - -

6. Tijdelijke bepalingen tot beperking van de toelating in Nieuw-Guinea (Ontwerpbesluit.)
De Minister-President stelt de vraag of het niet mogelijk is een toevloed van mensen naar Nieuw-
Guinea op andere wijze te voorkomen, aangezien publicatie van het onderhavige besluit een
onplezierige indruk aan verschillende zijden zou kunnen maken. Bovendien zal op Nieuw-Guinea
pionierswerk moeten worden verricht, waarbij dikwijls niet van te voren woningen beschikbaar
zullen zijn. Minister Kernkamp merkt op, dat de regeling niet bedoeld is tegen pioniers, doch tegen
degenen, die niets willen uitvoeren. Spreker heeft een regeling als de onderhavige in de Eerste
Kamer toegezegd. De Raad verklaart zich vervolgens met het ontwerpbesluit accoord.
- - -


