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Notulen van de vergadering 
van 30 Juli 1951, aangevangen des morgens te 10 uur en des 
middags voortgezet, in de Trèveszaal, Binnenhof 20. 

A a n w e z i g ! De Minister-President Drees en de Ministers 
Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 

Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemmers.(Afwezig zijn 
de Ministers Albregts en Van Maarseveeny 
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 

r~ Blom (bij de punten 1 t/m 9) en G-ötzen (bij de 
«-•'-?... punten 1 t/m #) 

Secretaris: Drs.J.Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 23 Juli 1951» 

a. Redactiewi jzigingen. 
Op blz.3, wordt op de vierde regel van onder het woord 

"Spreker" vervangen door: "Minister Joekes wijst er op, dat hier 
kennelijk een misverstand is. Spreker heeft slechts een tijdelij
ke beperking van de beroepskeuzevoorlichting van de arbeidsbu
reau' s, gepaard gaande met het niet verstrekken van £Le op de be
groting uitgetrokken subsidie voor de particuliere bureau's, be
oogd. De Minister-President........" 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b. Opmerking n.a.v.punt 2 c (Het 700-jarig bestaan van Breda) 

Minister In 't Veld deelt mede, dat hij een voorstel 
heeft ontvangen om een bedrag van f.110.000 beschikbaar te stel
len voor het restaureren van Valkenberg in verband met de herden
kingsfeesten in Breda. Spreker heeft zich hiertegen verklaard, 
aangezien op dit ogenblik het geld beter aan woningbouw kan wor
den besteed. De Minister-President acht het eveneens beter voor 
dit geld woningen te bouwen. Men zal wel kunnen feestvieren, zon
der dat hieraan een dergelijke overheidsuitgave wordt verbonden. 

1 c Opmerking n.a.v.punt 3 c (De Ambonnese kwestie in Nederland) 

Minister Mulderije voegt aan zijn mededelingen in de 
vorige vergadering toe, dax de Officier van Justitie in ' s-Her-
togenbosch inlichtingen heeft gevraagd over de gehele kwestie van 
de Ambonnezen in Nederland. Voorts stelt hij voor, dat het onder
zoek in Eindhoven en in 's-Gravenhage gecombineerd wordt. Spreker 
deelt vervolgens nog enkele bijzonderheden mede over het onder
zoek in Eindhoven o.a. omtrent het verhoor van de voorzitter van 
"Door de eeuwen trouw". Spreker zou de Officier van Justitie wil
len antwoorden, dat deze zich in verbinding zou kunnen stellen 
met Mr.Van der Valk van Minuor. De Raad verklaart zich hiermede 
accoord. 
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Aanwezig dezelfden als 's morgens, alsmede (bij punt 10 en 11) 
Staatssecretaris Van Rhijn. 

4 f. De conferentie inzake het Europese leger. 

Minister Stikker heeft stukken ontvangen van de con
ferentie, die in Parijs over de srentuele vorming van een Euro
pees leger is gehouden. De internationale druk, ook van Ameri
kaanse zijde, op Nederland om mede te doen wordt groter, doch 
spreker heeft nog niet gezien, dat in Parijs overeenstemming 
is "bereikt over de moeilijke punten, zoals de Duitse voorwaarde, 
dat de bezettingskosten ad f. 6 mld moeten vervallen. De "be
voegdheden, die men zou willen toekennen aan een centrale fi
guur of centraal college, grijpen voorts diep in ten aanzien 
van de defensiezaken, de militaire productie, enz, waardoor 
bv. de taak van de verschillende Ministers van Defensie zeer 
sterk zou worden 'beperkt. Spreker zal nog een nota hierover 
laten opstellen. 

Minister Staf is van oordeel, dat, indien verwacht 
kan worden, dat de druk zo groot wordt, dat Nederland zal moe
ten meedoen, de Regering dan het "beste zo vroeg mogelijk haar 

• standpunt zal kunnen wijzigen. 

5» Vredesverdrag met Japan (Brief van de Minister van Buitenlandse 
' Zaken nr. 6294, met bijlagen) 

Minister Stikker heeft "bericht uit Djakarta ontvan
gen inzake een bespreking tussen twee leden van het HC met en
kele Indonesiërs over het Japanse vredesverdrag. In Indonesië 
is men er van geschrokken, dat het grondgebied van Japan zo 
klein zal worden, aangezien da.t het streven zal "bevorderen öf 
naar militaire expansie öf naar verovering van buitenlandse 
markten. Men vroeg hoe Nederland hier tegenover staat. Uit na
dere berichten is gehleken, dat Indonesië een eis tot schade
vergoeding van $ 4 mld heeft ingediend; het lijkt spreker, dat 
men hiermede geen schijn van kans heeft. Het moet dan niet uit
gesloten worden geacht, dat Indonesië niet bereid zal zijn het 
vredesverdrag te tekenen. In dat geval zal het ook voor Neder
land moeilijk zijn om te ondertekenen. Het niet ondertekenen 
van het verdrag lost de moeilijkheden geenszins op, aangezien 
dan Amerika, Engeland en een aantal andere landen wel zullen 
tekenen en in het verdrag is bepaald, dat Japan met landen, 
die niet ondertekend hebben, geen gunstiger regelingen zal mo
gen afsluiten. Niet tekenen van het verdrag kan ook van ongun
stige invloed zijn op de Nederlandse scheepvaart op Japan en op 
de Nederlandse "banken, die daar werkzaam zijn. Als Indonesië 
niet tekent, houdt dit echter ook wel een afwijzing van econo
mische penetratie door Japan in. Spreker is van oordeel, dat 
men' van Nederlandse zijde/niet te nadrukkelijk bezwaar moet 
maken tegen de gedachte van de co-prosperity sphere, aangezien 
ook Sukarno in de oorlogsjaren deze gedachte heeft onderschre
ven. 

Minister Li eftinek ondersteunt het voorstel in de ~ 
nota om niet te aanvaarden, dat de Regering afstand doet van 
de schadevergoedingseisen voor de Nederlandse onderdanen en 
zeker ook niet voor Indonesië. 

Minister Van den Brink heeft de indruk, dat na de 
oorlog in Japan in sociaal opzicht veel is veranderd, waardoor 
de lonen relatief niet meer zo laag zijn. Spreker stelt de 
vraag of geen rapport kan worden gegeven over de economische 
penetratie door Japan. 

Staatssecretaris GStzen merkt op, dat een Japanse 
miasie, die in 1942 Nederlands-Indië bezocht, ook steeds de 
aandacht vestigde op de gedachte van de co-prosperity sphere; 
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