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Engeland da d<s mogelijfc*
"

Verslag vaa de op 13 October 1950 gehouden ledenvergadering
vaa de "(ipotti? Hede3?lm& Agtle* (ö*!f*JU) t* Amsterdam.

8e aaageÏÉoadigde öprelat3P wms m fJL""
algemeea v«@»sttter vaa de G.H.A.
met lichtbeelden, bevatte voornamelijk een
ontginaiag vaa Taagaaijika (Affi.lgft)
heden in fieuw Guiaea.

Spreker verklaarde, dat do toekomstige ontginning van
Guinea n&max Staata-monopolie mag ai^nc Dit sou volgens
alleen kunnen leiden tot «en debacle. Het particulier i]
moest voldoende vrijheid gelaten worden om zich in a6'a
plan te kunnen ontplooien*

Toorts aeida apfeisert dat hij rapporten
ontvangen, welke melding maakten van drie vreemde duHcbot«Jl
daar aan de kust warea gezien* Volgens Feuilletau d« "
dit niet andere dan Husöisch» duikboten aijru , -

Hij had d#f* rapporten aaa d* hoogate Mariaa autorlt*it*a
ia Den Haag laten lezen, '

Na de lezing werd aan d* aamree i g*n de gelegenh«id gegev«a '
om vragsa i» st®l,ï»a*

Een deaer vragen betrof de huidige situatie v$ Ambon,
Dr ffeuilletau de Bruyn formuleerde aijn mening over Aaboa

als volglfi
1. Het telegram van Dr örees aan Moh.Natsir was uitsluitend bere-

kend om de Ambonnezen, die goed bewapend in kampen op Java
ondergebracht, rustig te houden, teneinde eea "claah" aoals
zich die la Makasaar had voorgedaan te voorkomaai

2. Wat de Nederlandse regering had moeten doen, waa H,Ma»**£oPtö-
naer" naar ' Ambon aenden om dit eiland ia bescharmiag

J. fat de Nederlandse regering aal doen ist aiötB.'}
4. Ambon zal zichzelf moeten redden. De Ambonnezen In j»

op Java kunnen alleen holpen door ean gewapende öp
ginnen. De vrees voor ««a dorgalioke opstand is A
dat Br £&*«»*} zi^n telegram aan Moh.Katair aond, en l» ook
dat de U.N.C.I. zich nu met dese zaak bemoeit.

Voorts werd da vraag gesteld of Breker iets wist van de
uitslag der besprekingen van dé Commissie Generaal tnisatee
Guinea. Dr FeuÜletau de Br-uyn antwoordde, dat &i|
kon uitlaten, omdat het dan duidelijk sou 8$.|% dat
van de Commissie Generaal aich hierover moest htbben ui
Haar zi^n mening was het echter nu w»l in ordö met l?i«uw

Spreker besloot girfa redevoering mat de médodeliag
Gouverneur Waardenburg, de hooeato gtJBagWma»? ia Hieuw
verklaard heeft» dat hij volledig achter het doel «m atre
de G. H* A* staat, dit la tegenstelling met Minister Van

vaa

die afgaande op de adviezen van oud-resident Elaassen d«
opealijfc tegeawerfet?»
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