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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 11 sept. 1950
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Joekes, Van
Maarseveen, Mansholt, Rutten, Van Schaik, Schokking, Spitzen (gedeeltelijk), Struycken, Teulings
en In 't Veld (afwezig zijn de Ministers Götzen, Lieftinck en Stikker).
Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Blom en Staatssecretaris Fockema Andreae
(bij punt 3).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--c. De zaak Westerling
De Minister-President brengt de beantwoording van de vragen van het Tweede Kamerlid Gortzak
over de zaak Westerling in bespreking. Minister Van Maarseveen herinnert er aan, dat destijds op
aandrang van het Tweede Kamerlid Goedhart een commissie is ingesteld voor onderzoek naar de
gruwelen, die door militairen in Indonesië zijn bedreven; deze commissie zou voornemens zijn
ook het optreden van Westerling in Celebes nog eens na te gaan. De Minister-President acht het
bezwaarlijk acht maanden na de souvereiniteitsoverdracht nog te overwegen een vervolging in te
stellen naar aanleiding van het optreden van Westerling op Celebes in 1946. Hierover is destijds
een rapport uitgebracht, dat door een vorig Kabinet in de Tweede Kamer ter visie is gelegd. Mede
in verband met de omstandigheid, dat in dit rapport niet alleen over de daden van Westerling,
maar ook over de daaraan voorafgaande terreur van Republikeinse zijde mededelingen worden
gedaan, acht spreker publicatie van dit rapport bezwaarlijk.
De Raad besluit, dat in het antwoord zal worden gesteld, dat Westerling niet zal
worden vervolgd op grond van zijn optreden destijds in Celebes en dat ook het rapport over
Celebes niet zal worden gepubliceerd.
--3. Uniezaken
De reis van Staatssecretaris Fockema Andreae
Minister Van Maarseveen deelt mede, dat in het Parool een bericht is verschenen, dat
Staatssecretaris Fockema Andreae als bemiddelaar tussen Ambon en de Indonesische Regering
naar Indonesië zou vertrekken. Naar aanleiding van dit bericht heeft Mr. Rum spreker om
opheldering gevraagd. Spreker heeft hem gezegd onmiddellijk opdracht te hebben gegeven tot
een tegenspraak van dit bericht.
Staatssecretaris Fockema Andreae heeft de indruk gekregen, dat de betrokken
journalist inlichtingen heeft ontvangen van het HC. Indien men van Indonesische zijde een
dergelijk bericht heeft gelanceerd om de poging tot het bereiken van overeenstemming over de
zaak Ambon te doorkruisen, meent spreker, dat zijn reis naar Indonesië overbodig zou zijn. De
Minister-President kan niet aannemen, dat Mr. Rum een dergelijk spel zou spelen. Inlichtingen voor
dit bericht kunnen zeer wel uit andere bron komen. Spreker acht het toch van belang, dat een
poging tot oplossing van de kwestie Ambon wordt gedaan, zelfs al zou de Staatssecretaris hierbij
geen succes hebben.
Staatssecretaris Fockema Andreae deelt mede voornemens te zijn Zaterdag 16
September te vertrekken; spreker stelt de vraag of hij ook zal gaan als intussen de strijd om
Ambon is ontvlamd. De Minister-President is van oordeel, dat Mr. Fockema Andreae dan beter niet
zou kunnen gaan. Minister Van Maarseveen stelt voor daarover op dit ogenblik nog geen besluit te
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nemen, aangezien men beter kan besluiten als men in dat geval alle omstandigheden kent. Aldus
wordt besloten.
4. Buitenlands beleid
Voordracht van Indonesië als lid van de UNO
Staatssecretaris Blom heeft bericht van de heer Von Balluseck ontvangen, dat deze is benaderd
door een van de Amerikaanse vertegenwoordigers bij de Ver. Naties met de vraag hoe de
Nederlandse houding zal zijn als Amerika Indonesië als lid van de Ver. Naties zou voordragen;
dit werd overwogen in verband met de mogelijkheid, dat Rusland een dergelijk voorstel zou doen.
De heer Von Balluseck heeft geantwoord, dat hij veronderstelde, dat van Nederlandse zijde geen
bezwaar zal bestaan, doch dat Indonesië misschien ongaarne door Amerika als lid zou worden
voorgedragen, temeer nu het Handvest niets bepaalt omtrent het voordragen van leden.
Minister Van Schaik is van oordeel, dat men aan Indonesië zou kunnen laten
weten, dat Nederland bereid is Indonesië als lid van de UNO voor te dragen, indien men dit zou
wensen; dit zou dan mogelijk maken, dat Indonesië een voordracht van Rusland zal kunnen
afwijzen. De Minister-President is eveneens van oordeel, dat als Indonesië zich niet als lid opgeeft,
doch er prijs op stelt door een land te worden voorgedragen voor het lidmaatschap, Nederland
deze voordracht zal moeten doen. Staatssecretaris Blom stelt voor nader bericht uit Indonesië af te
wachten. Aldus wordt besloten.
---

