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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 2 mei 1951
*’s Middags te 2 uur aangevangen en ’s avonds voortgezet, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Drees, en de Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Teulings, In ’t Veld en
Wemmers (afwezig is Minister Stikker).
Tevens zijn aanwezig: Z.K.H. de Prins (bij punt 2j) en Staatssecretaris Blom.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--1. Notulen van de vergadering van 23 April 1951
--b. Opmerking naar aanleiding van punt 3c (Uitnodiging parlementaire missie uit Indonesië.)
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat het Indonesische parlement een definitieve uitnodiging uit
Londen heeft ontvangen en deze heeft aanvaard. Minister Peters heeft dit inmiddels aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer laten weten.
3. Uniezaken
a. De kwestie van de Ambonese militairen
Minister Staf merkt op, dat het optrekken op Koninginnedag van Ambonezen met de vlaggen van
Nederland en van de Republiek Zuid-Molukken ontoelaatbaar is. Er zal daarom ingegrepen
moeten worden. Spreker stelt voor de overtreding, dat deze burgers opzettelijk militair uniform
dragen, voor de politierechter te brengen. De Minister-President verwacht van de rechterlijke macht
in dit opzicht weinig. Bovendien zou men elke nieuwe overtreding voor de rechter moeten
brengen. Men zal deze zaak praktisch moeten aanpakken door optreden in de kampen, anders
gebeurt er niets. Minister Van Maarseveen merkt op, dat bij het opmaken van proces-verbaal van de
overtreding van Regeringszijde kan worden beïnvloed voor welke politierechter de zaak zal
komen. Bij maatregelen in de kampen zou men een kort geding hiertegen kunnen beginnen,
waarbij de betrokkenen zelf vrijer zijn in de keuze van de rechter. Minister Lieftinck wijst er op, dat
volgens de juristen het besluit inzake demobilisatie van de Ambonezen een rechtsgeldig besluit is.
Dan zal men niet moeten wachten op een uitspraak van de rechter, aangezien dan niet meer te
besturen is. Minister Mulderije sluit zich bij deze mening aan; spreker wijst er op, dat men van een
uitspraak van de ambtenarenrechter ook nog in beroep zal kunnen gaan bij de Centrale Raad van
Beroep.
De Minister-President stelt voor de marechaussee er mede te belasten in de kampen
de uniformen door burgerkleding te doen vervangen. Minister Van Maarseveen merkt op, dat de
Ambonezen geen militairen meer zijn, zodat hiervoor de Rijks- of gemeentepolitie zal moeten
optreden. De Minister-President stelt voor, dat deze politie voor deze taak zo nodig de bijstand
vraagt van de marechaussee. De Raad verklaart zich hiermede accoord. (Zie vervolg
avondvergadering.)
De Minister-President schorst vervolgens de vergadering tot des avonds 8 uur.
Avondvergadering
Aanwezig:

Dezelfden als ’s middags.
Tevens is aanwezig Staatssecretaris Cals bij de punten 12 - 15.

3. Uniezaken
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a. De kwestie van de Ambonese militairen (Vervolg.)
Minister In 't Veld heeft vernomen, dat inzake de culturele zorg voor de Ambonezen ook
gesproken is met de organisatie “Door de eeuwen trouw”. Minister Peters meent, dat deze
organisatie zich zelf van deze besprekingen heeft uitgesloten. De Minister-President is van oordeel,
dat men hierover geen contact met dergelijke organisaties moet opnemen.
Minister Staf heeft een telegram ontvangen van een van de organisaties uit
Indonesië, waarin gevraagd wordt daarvan ook kennis te geven aan de beide Kamers. Besloten
wordt, dat dit niet zal worden gedaan, aangezien men de Regering niet als brievenbus moet
gebruiken.
Minister Van Maarseveen heeft een verzoek van Aponno ontvangen inzake het
onderwijs aan Ambonese kinderen op papier van de republiek Zuid-Molukken; spreker heeft dit
naast zich neergelegd.
Minister Staf ontvangt over de speciale verbinding met Kolonel Van Santen
verschillende onbehoorlijke telegrammen. Spreker stelt daarom voor dit stop te zetten. De Raad
verklaart zich hiermede accoord.
b. De verhouding met Indonesië
Minister Peters overweegt omtrent de samenstelling van het nieuwe Kabinet in Indonesië een nota
te laten samenstellen. De Minister-President merkt op, dat hieromtrent reeds een rapport van het
Uniesecretariaat is ontvangen. Spreker acht het onaanvaardbaar, dat Indonesië de RTCovereenkomsten eenzijdig zou verbreken, aangezien het deze als gelijkgerechtigde partner heeft
aanvaard. Indien men voorstellen tot wijziging wil doen zal de Regering deze moeten afwachten.
--11. Samenstelling van de Nederlandse militaire missie in Indonesië
Minister Staf ziet volkomen de noodzakelijkheid om de overeenkomst inzake de militaire missie
goed uit te voeren. De moeilijkheid is evenwel gelegen in het gebrek aan kader in het Nederlandse
leger. Niettemin heeft spreker opdracht gegeven aan leger en luchtmacht om de lege plaatsen in de
missie op te vullen als aan deze militairen ook werkelijk behoefte in Indonesië bestaat. Minister
Lieftinck acht een goede bezetting van de militaire missie zeer belangrijk, mede uit een economisch
oogpunt, aangezien deze militairen ook invloed kunnen uitoefenen op bestellingen van
legergoederen e.d. in Nederland.
Staatssecretaris Blom acht het wenselijk, dat ook wordt nagegaan of een deel van
het personeel van de vroegere KNIL in deze missie vervangen kan worden door KL-personeel.
Minister Staf merkt op, dat bij het Marine-onderdeel een aantal militairen door anderen is
vervangen.
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