
MINISTERRAAD Ex.nr. /Z 
nr. 639 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 24 April 1950, des middags te 2 uur, gCi * des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, 
van Schaik. Schokking, Spitzen, Stikker (ge
deeltelijk), Teulings, in 't Veld en 
Wyers (Minister Hutten is afwezig in verband 
met zijn reis naar Indonesië)» 

Voorts is bij de punten 3 en 4 aanwezig» 
Mr» N.S. Blom, Staatssecretaris van Buiten
landse Zaken. 

Secretariaat Ministerraad. Dr„M.J.Prinsen, 
Secretaris en Drs. J. Middelburg, Adjunct-
Secretaris. 

1 a. Notulen van__de_jre_rgadering van 12 April 1950. 

jL̂_. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2_°. Opmerking naar aanleiding van punt 3 h (De Nederlandse 
schee pvaart~~ïn Indonesïe) ° 

Minister Spitzen heeft nader vernomen, dat een uit
nodiging van de heer van Tiengel wegens onenigheid met een 
andere leider in het scheepvaartbedrijf niet de juiste teuze 
zou blijken te zijn. 

1 b. Notulen van de vergadering van 17 April j-_9_50_°_ 

1 . Redactiewijzigingen_. 

Op .foJLz... 4, punt 3 a, wordt de op de vijftiende 
regel beginnende- zin als -volgt gewijzigd. "Destijds is het 
standpunt ingenomen, dat een bij een binnenlandse strijd 
of oproer betrokken oproerling kan worden uitgeleverd, 
indien hij, ware hij buitenlander, het volkenrecht zou 
hebben overtreden.". 

°P klz. 7, punt 10, wordt het laatste deel van de 
voorlaatste zin als volgt gewijzigd* "totdat het rapport 
van de commissie-de Monchy is verschenen; daarna kan nader 
onder ogen worden gezien of ook de resultaten van de Grond
wetscommissie zullen worden afgewacht.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

^y f*flf £%-' -°Pmerkin^-Aaar aanleiding van, punt 2 d (Representatief0). 

fi/t£c&** m*'lJrf*> Minister Stikker deelt mede, dat naar aanleiding 
y*. / /_ac^vaXi de besPreking in 'de Ministerraad met verschillende gezan-

fi&x://**** ten contact is gezocht. De Raad besluit, dat de Ministers geen 
/£ .& zitting zullen nemen in het erecomité'. 

JL« Opmerking naar aanleiding van punt 6 (Wettelijke voor
ziening naar aanleiding van naamsverandering Ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen). 

Minister Stikker deelt mede, dat het overleg 
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4. Buitenlands beleid. 

a. De conf_erj|ntie_van W.U.-landen in Brussel. 

Minister Stikker stelt voor een verslag over deze 
conferentie aan te~h3ïï3ên tot de volgende vergadering. De 
Minister-President merkt op, dat hij zich ten aanzien van 
deze vr̂ agsTuTêTrëïTsteeas meer gedesoriënteerd gevoelt; spre
ker acht het wenselijk, dat de Ministerraad gepreciseerd 
verneemt, wat op deze conferenties is besproken. 

Minister Lieftinck deelt mede, dat de behandeling van 
de vraag of de doelstellingen (targets) van Luxemburg moeten 
worden herzien als zij worden geplaatst in het kader van het 
Atlantisch Pact, is verwezen naar de "standing group" van 
het Noord-Atlantisch Pact,bestaande uit vertegenwoordigers 
van Amerika, Engeland en Frankrijk. In deze commissie, die 
binnen 14 dagen deze bespreking zal houden, is Nederland niet 
vertegenwoordigd, doch er bestaat gelegenheid voor niet-leden 
de bespreking bij te wonen, als vraagstukken worden behandeld, 
waarbij men direct betrokken is. Minister Schokking merkt op, 
dat Kapt.ter Zee Jhr.van Poreest de Nederlandse militaire 
vertegenwoordiger in Amerika is, terwijl Kol. van Dun land-
machtaangelegenheden behandelt. De Minister-President merkt 
op, dat de financiële consequenties bij dit vraagstuk een 
belangrijke rol spelen; de betrokken vertegenwoordigers maken 
bovendien de besprekingen in Nederland over deze kwesties 
niet mede. De Raad besluit, dat de Ministers Lieftinck, 
Schokking en Stikker overleg zullen plegen wie Nederland bij 
de bespreking bepaaldelijk met het oog ook op de financiële 
belangen in de standing group vertegenwoordigt. 

Minister Lieftinck deelt mede, dat men ten aanzien van 
de infrastructuur (a.w.z. het algemene kader, waarbinnen 
de defensie zal moeten werken, zoals vliegvelden en havens) 
zal onderzoeken of de opgaven niet kunnen worden verminderd. 
Aangezien men thans doende is zoveel mogelijk over te bren
gen van de "common defence" naar de "national defence" acht 
spreker het wenselijk hieraan bijzondere aandacht te beste
den. Minister Stikker stelt voor ook dit punt tot de volgen
de vergadering aan te houden. Aldus wordt besloten. 

4 D.Tentoonstelling kunstwerken in Amerika. 
izie notulen Ministerraad dd, 6 Maart 1950, punt 2b en 20 
Maart 1950, punt 5, blz,6) 

Minister Stikker heeft uit mededelingen van Amerikaan
se zijde begrepen",-"dat nog niet duidelijk bekend is wie naar 
de_opening van de tentoonstelling van het Gimbelconcern in 
Philadelphia zal gaan. Er is o.a. sprake van, dat drie Mi
nisters daarheen zouden gaan. Minister van den Brink deelt 
mede, dat het niet de bedoeling is, dat"Ministers de opening 
zullen bijwonen. Minister Stikker acht het wenselijk, dat zal 
worden overwogen Prof.Brouwers, Secretaris-Generaal van Eco
nomische Zaken, naar Philadelphia te doen gaan. 

& Naturalisatie van Martin Cohen en 21 anderen (wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

-' T ^ i f f e ^ T — 2 f d S t U k X I 1 1 (-Q'q'} d e r Ri-iksbegroting 1948 

of dP ij^!r.T-
i-nJlSter-President 3 t e l t voor, dat wordt nagegaan 

of de Nederlandse pensioenen"aan hen, die in Suriname wonen 
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