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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 april 1951
*’s Morgens te 10 uur aangevangen en ’s middags voortgezet, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Drees, en de Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In ’t Veld en
Wemmers (afwezig is Minister Mansholt).
Tevens aanwezig: Staatssecretaris Blom.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. Activiteit inzake Zuid-Molukken
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat uitnodigingen voor de herdenking van het eenjarig bestaan
van de “Republiek Zuid-Molukken” zijn verzonden, o.a. aan gezantschappen. In verband
hiermede doet zich de vraag voor of de Regering iets omtrent haar standpunt ten aanzien van dit
vraagstuk zal publiceren. De Minister-President is van oordeel, dat men hieromtrent niets moet
publiceren; een andere vraag is evenwel of aan de legaties hier ter stede een mededeling omtrent
het standpunt der Nederlandse Regering terzake zal worden gedaan.
b. De Ambonnese militairen
Minister Staf deelt mede, dat de Ambonnese ex-militairen in de kampen hier te lande weigeren
hun uniformen uit te doen. Spreker is van oordeel, dat de betrokkenen de kleding zouden
kunnen behouden, als zij de onderscheidingstekenen inleveren, zulks om deze kleding in het
kamp als werkkleding te kunnen gebruiken. Indien zij hun uniform niet afleggen zijn zij in
overtreding van de wet, die het opzettelijk dragen van militaire onderscheidingstekenen door
hen, die daartoe niet gerechtigd zijn, strafbaar stelt. Men zou daarom kunnen bepalen, dat zij,
zodra zij in uniform buiten het kamp komen, zullen worden gestraft. De Minister-President acht
het onaanvaardbaar, dat, indien in het leger tegen iemand zou worden gezegd, dat hij niet een
uniform mag dragen, betrokkene dit uniform toch niet zou afleggen met de motivering, dat hij
van het bedoelde bevel in beroep is gegaan. Spreker is er voorstander van in deze kwestie door te
tasten. Minister Van Maarseveen acht het wenselijk van de ambtenarenrechter een voorziening op
korte termijn te vragen. Spreker merkt op, dat de mogelijkheid bestaat, dat men een kort geding
aanhangig maakt, waarbij de rechter bepaalt, dat de Regering geen maatregelen mag nemen
zolang de ambtenarenrechter geen uitspraak heeft gedaan.
Minister Lieftinck verwacht van aanvaarding van het voorstel van Minister Staf,
dat de betrokkenen binnen een week ook buiten het kamp hun uniform zullen blijven dragen.
De behandeling van deze zaak berust blijkbaar bij mensen, die het gezag tegenover de
Ambonnezen niet kunnen of willen handhaven. Nu er een rechtsgeldig besluit inzake de
demobilisatie der Ambonnese militairen is, zal men op het demobilisatiecentrum de
onderscheidingstekenen moeten innemen.
Minister Van Maarseveen acht het wenselijk de kans van succes van de
rechtsprocedure en een kort geding nader te onderzoeken. Men zou kunnen bepalen, dat de
Ambonnezen, die ondanks het bevel voor het verlaten van het kamp de onderscheidingstekenen
niet verwijderen, niet meer in het kamp zullen worden toegelaten. De Minister-President dringt er
voorts op aan, dat in het bijzonder ook aandacht wordt geschonken aan een actievere
demobilisatie van de Ambonnezen, die nog in Nederland moeten aankomen.
Minister Peters deelt mede, dat er opnieuw een bericht is ontvangen inzake de
Ambonnezen, die niet tot het KNIL hebben behoord noch tot de categorie van vrouwen en
kinderen dezer ex-KNIL militairen. De Minister-President merkt op, dat de instructie betreffende
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de overkomst naar Nederland van personen, die gevaar lopen in verband met hun vroegere
activiteit, betrekking heeft op leden van de geheime politie e.d.
Minister Joekes merkt op, dat Sociale Zaken op het ogenblik bemoeienis heeft met
de vraag naar Ambonnese arbeidskrachten door enkele industrieën. De Minister-President zou de
terwerkstelling wel willen bevorderen, indien bedrijven dit willen doen.
c. Uitnodiging parlementaire missie uit Indonesië
Minister Peters deelt mede, dat de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gevraagd ook een
bezoek aan Nederland te bevorderen als in Indonesië wordt besloten de uitnodiging door het
Britse parlement te aanvaarden van een delegatie uit het Indonesische parlement. Hierover is
contact met de Hoge Commissaris te Djakarta opgenomen, waarbij deze mededeelde, dat in
verband met de Kabinetscrisis in Indonesië nog geen besluit was genomen. Dit antwoord is
vervolgens aan Dr. Kortenhorst medegedeeld.
---

