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Notulen van de vervolgvergadering van de Ministerraad op 4 mei 1950
*'s Morgens te 9 uur aangevangen, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Götzen,
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Rutten, Van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker,
Teulings, In't Veld en Wyers.
Tevens is aanwezig de Staatssecretaris van Marine, Schout bij Nacht H.C.W.
Moorman.
Secretariaat Ministerraad: Dr. M.J.Prinsen, Secretaris en Drs. J. Middelburg,
Adjunct-Secretaris.
--5. Uniezaken
a. De moeilijkheden op Ambon (Vervolg van de bespreking op 2 Mei jl.)
De Minister-President deelt mede, dat met Staatssecretaris Fockema Andreae telefonisch is
besproken, dat men de UNCI bij deze kwestie zou betrekken. Inmiddels is echter een telegram
ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat twee Nederlandse autoriteiten naar Ambon zijn
vertrokken. Minister Van Maarseveen deelt mede, dat volgens Dr. Hirschfeld de tegenstand op
Ambon niet door de bevolking, doch door het KNIL zou worden gevoerd. De HC merkte hierbij
op, dat de UNCI terzake niets doet; daarom is het plan tot het afvoeren van de leiders van het
verzet ontstaan. De Minister-President is van oordeel, dat een onhoudbare toestand ontstaat als de
UNCI blijft weigeren op te treden.
b. Stukken inzake Indonesië bestemd voor de Tweede Kamer (#Zie ook notulen MR 15/5/50, punt 3b.)
Minister Van Maarseveen heeft van de Kamervoorzitter het verzoek ontvangen aan de begroting
van Uniezaken een overzicht toe te voegen van de ontwikkeling van de toestand in Indonesië. De
voorzitter van de commissie voor Uniezaken uit de Tweede Kamer heeft gevraagd of het niet
mogelijk is een dergelijk overzicht in aansluiting aan de mededeling van de resultaten van de
Ministersconferentie te geven. Spreker heeft geantwoord, dat hij wel bereid is een nota te
verstrekken over de ontwikkeling van de toestand der Nederlanders in Indonesië, doch niet over
de gang van zaken in Indonesië zelf.
De Minister-President wijst er op, dat de Kamer naar aanleiding van de begroting
vragen kan stellen. Voor de beantwoording hiervan zal dan bovendien nog enige tijd zijn, zodat
dan ook de vierhoeksconferentie in Indonesië achter de rug is. Minister Van Maarseveen zou met
de Kamervoorzitter willen bespreken om de begroting, de resultaten van de Ministersconferentie
en de lening aan Indonesië gelijktijdig te behandelen. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
---
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