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Notulen van de vergadering, 
sehouden op Maandag 10 Juli 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g s De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Lieftinck, 
van Maarseveen, Mansholt, Rutten, van 
Schaik, Schokking, Spitsen, Stikker 
Struijcken en in *t Veld. 

Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris 
Blom en bij de punten 2 t/m 4 de Staats-

^" secretarissen Fockema Andreae en Moorman. 

Drs. J. Middelburg, Secretaris. 

De Minister-President richt enige woorden van 
welkom tot Minister Struijcicen, waarin hij o.a. de ver
wachting uitspreekt, dat deze weldra zijn plaats zal vinden 
in het goed samenwerkende Kabinet. Voorts bedankt spreker 
Minister van Maarseveen voor het tijdelijk waarnemen van 
het beheer van de portefeuille van Justitie naast zijn 
gewone werkzaamheden voor Uniezaken. Minister Struijcken 
zegt de Minister-President dank voor zijn woorden van 
welkom. 

i* Notulen van de vergadering van 3 Juli 1950. 

a. Redactiewijzigingen. 

OP hlz. 3 wordt op de tweede regel het volgende 
tussengevoegd! "!Öe heer Reinalda drong er op aan, dat door 
Economische Zaken een nieuwe prijsregeling zou worden gemaakt.! 
Deze aangelegenheid is echter uit een oogpunt van prijs
politiek niet van betekenis daar de abonnementsprijzen van 
dagbladen en de advertentietarieven reeds geruime tijd vrij 
zijn en voor prijsstijging zeker niet behoeft te worden ge
vreesd. Het betreft hier een kwestie van persordening, waar
voor Economische Zaken niet competent is en waarover juist 
art. 31 in de wet noodvoorziening perswezen werd opgenomen.". 

OP Dlz. 5, punt 3 c, wordt op de zesde regel 
"directeur" gewijzigd inï "vertegenwoordiger". 

Op blz. 6, punt 3 f, wordt aan de eerste alinea 
toegevoegdÏ "Spreker vraagt zich af of Nederland deze lasten 
zal kunnen dragen en adviseert nader overleg te plegen met 
Amerika over de politieke status van Nieuw-Guinea, welk 
overleg gericht moet worden op blijvende militaire mede
werking van Amerika voor dit gebied.". 

Op 'blz» 7 wordt vóór het begin van de laatste 
alinea toegevoegd: "Minister van Schaik vestigt de aandacht 
op de mogelijkheid, dat Nieuw-Guinea onverwacht door middel 
van een putsch bezet wordt. Tal van berichten wijzen niet 
alleen op infiltratie maar ook op kwade voornemens om zich 
zo nodig bij verrassing van Nieuw-Guinea meester te maken. 
Dit zal natuurlijk niet rechtstreeks* uitgaan van de RIS, 
maar van bijvoorbeeld Indonesische corpsen a la Westerling, 
ofschoon met stilzwijgend medeweten van de RIS-autoriteiten. 
Spreker vraagt of er met het oog hierop geen nieuwe maatrege
len ter beveiliging moeten worden genomen.". 
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Op blz. 9 worden aan het slot van punt 4 b, 
de woorden "algemene vertegenwoordiger» gewijzigd m : 
"Surinaamse Regering».^t ^ ^ ^ ^ ^ ^ g e d e e l t e 

van de eerst e-£ïïï~aTs volgt gewijzigd, "naar sprekers mening 
trUedt Nederland op een terrein, waarop de Nederlandse 
wetgever niet bevoegd is.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b nrorWngjiflar aanleiding van punt 2 3 (Bijeenkomst 
; Miïïïstërs vanTtefensie der W.U.-landen;. 

Minister Schokking deelt mede, dat de vergadering 
te Pontainebleau een week is uitgesteld in verband met de 
Kabinetscrisis in Frankrijk. Minister Stikker verzoekt ook 
hem de stukken toe te zenden, welke ter voorbereiding van 
de conferentie in Fontaineble.au zijn ontvangen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Voorstel inzake vorming van een repatriëringsraad. 

De Minist er-Pre si dent heeft een brief ontvangen 
van Z.Z.H. Prins Bernhard, die als Voorzitter van de 
Demobilisatieraad mededeelt, dat in deze Raad is besproken 
het vraagstuk van de repatriëring uit Indonesië in het 
algemeen. Daarbij bleek, dat"men van oordeel was, dat de 
behandeling van dit vraagstuk buiten de taak van de Demobili-
satieraad viel, doch dat men wel van gevoelen was, dat 
voor de behandeling van de repatriëringszaken eenzelfde 
lichaam zou moeten worden gevormd als de Demobilisatieraad. 
Minister G-b'tzen stelt voor over deze kwestie het advies in 
te winnen van de Coördinatiecommissie voor G-ere patrieerden 
uit Indonesië. Daartoe wordt besloten. 

2 b. Decoratie van Staatssecretarissen. 

Minister van Maarseveen merkt op, naar aanleiding 
van een voorstel van de H.C. om een Staatssecretaris voor te 
dragen voor een > decoratie, dat het tot nu toe geen gebruik 
was, dat Ministers van een zittend Kabinet worden gedecoreerd. 
De Minister-President merkt op, dat formeel de Staatssecre
tarissen geen deel uitmaken van het Kabinet, dat het decora-
tievoorstel doet; niettemin is spreker ook van oordeel, 
dat men een Staatssecretaris in functie niet voor een deco
ratie moet voordragen. De Raad sluit zich bij dit standpunt 
aan. 

IA ètÜ. iu>ïuA3-^ SggHgJ^&J^anzSghuqan met Kamercommissies (zie notulen 

19 g . .Minister van den Brink deelt mede, dat hij een be-
****** ij» ??Jf£inf in de gecombineerde vergadering heeft gehad, waarbij 
~ f oieek, dat de Kamerleden het gevoel hadden, dat de Kamer 

teveel buiten deze belangrijke kwestie wordt gehouden. De 
meeste belangstelling gold de Hoge Autoriteit (H.A.) en het 
jttxaisterieei Comité. De vergadering achtte de gedachte van de 
„tifZï^ omtrent de vorming van een Ministerieel Comité zeer 

/ „ . tot behfnflPi°?n/°U d^ t a a k v a n dit c o m i t é niet willen beperken 
Amjtf^Yfa*™] behandeling van de /nno0rtukkon in tweede lezing, doch rgrwrym^ l1Chaam ook mstruc'ties willen doen gevet^Tln vfrband 
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hiermede heeft spreker de heer Spierenburg gevraagd dit in 
Parus te bespreken. Daarbij vernam de heer Spierenburg, dat 
Monnet meer voelde voor een Ministerieel Comité, dat richt
lijnen zal geven en minder voor een comité als beroeps
instantie. In de gedachte van Monnet zou de bevoegdheid van 
de H.A. zich beperken tot de technische, economische en 
sociale zaken. Spreker heeft voorts toegezegd, dat hij de 
gecombineerde vergadering op de hoogte zou houden van de 
nieuwe ontwikkelingen. In antwoord op vragen om ook enkele 
Kamerleden als adviseurs te betrekken bij de adviescommissie-
Spierenburg heeft spreker er op gewezen, dat deze reeds te 
groot is. Niettemin heeft spreker zich afgevraagd of het geen 
aanbeveling verdient een kleine subcommissie in te stellen 
voor de vraagstukken van de H.A. en andere lichamen, waarbij 
ook enkele Kamerleden zouden kunnen worden betrokken. De 
Minister-President heeft tegen deze laatste gedachte over-
wegend bezwaar, aangezien dit een subcommissie zou zijn, 
waarin de Ministers niet en Kamerleden wel zitting zouden 
hebben. Een intensief contact van de Ministers met de Kamer
leden acht spreker een geheel andere zaak. Minister Stikker 
merkt op, dat ook enkele Kamerleden zich beklaagd hebben, 
dat zij niet op dezelfde wijze worden ingelicht als de 
Franse Kamerleden. Het is spreker evanwel gebleken, dat de 
Franse Regering deze Kamerleden niet heeft ingelicht. 
Minister van Schalk is van oordeel, dat hetzelfde doel, dat 
de Kamer zich stelt, bereikt kan worden door geregeld contact 
met de Kamercommissie. Spreker heeft ook voordelen van regel
matig contact met de West-Indische commissie uit de Kamer. 

Minister van den Brink deelt mede, dat hij bij zijn 
bespreking in de gecombineerde vergadering het Franse werk
document op de voet is gevolgd. Uit de vergadering is hem 
gevraagd dit werkdocument op de Griffie van de Tweede Kamer 
ter visie te leggen. Minister Stikker wijst er op, dat men dit 
in Frankrijk niet heeft gedaan. De Minister-President acht 
het eveneens bezwaarlijk; spreker stelt voor, dat men de 
Kamerleden duidelijk maakt, dat de Regering dit tegenover de 
Franse Regering niet kan doen. Minister van den Brink ver
klaart zich hiermede accoord. Spreker zaï voorts op verzoek 
van de vergadering een nota doen opstellen met statistische 
gegevens omtrent productie, prijzen, lonen e.d. Op Vrijdag 

T*/2.-^r. .7̂ 21 Juli om 10 uur zal opnieuw een gecombineerde vergadering 
/(fmC€£4 ^»j>laats hebben./^ 

J/4A4' jJUfa Minister Schokking merkt op, dat hij ook wel wordt 
* y r ' 7 r / ^ * uitgenodigd voor vergaderingen van de defensiecommissie, doch 

'6Ü&UU9 ^*Mf%£at d e z e vergaderingen het bezwaar hebben, dat de commiasie geen 
/̂_ „'m ̂  Jigenlijke Kamercommissie is, aangezien ook militaire ^ j-'m y~ «~e-"-̂ i.j-Ö.O iiouioj.v,uj™iöaiB j.ö , aangezien oo. 

*44U, Zfö rWfr^eskundigen aan de besprekingen deelnemen. 

.&!&/£é*£Êrêtb huisvesting ambtenaren van de buitenlandse r 

• ? *ff ̂ ^ X Minister Stikker brengt het vraagstuk ter sprake, 
UCMftt. ^ a ? V00T ambtenaren van de buitenlandse dienst, die gedurende 

eniëe,*?-Jd °P he"t ministerie werkzaam zijn, dikwijls zeer 
moeilijk huisvesting is te vinden, waardoor deze verplicht zijn 
met hun gezin in een hotel te wonen. In dit verband stelt 
spreker de vraag of er een mogelijkheid bestaat, dat het Rijk 

f^*4Óf 5U1?!n V O o r d e z e am^enaren vordert. Minister in 't Veld 
* ^ a£/*ïle !-?\e<?e' d a t v a n de Woningwetwoningen een gedeelte ter 
fc* >MMw/fi?S 7 l k k l n g van Rijksambtenaren moet worden gehouden, doch 

* 'ImZilLZ0^3??^* v a n betekenis voor de lagere ambtenaren. 


