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Vergadering gehouden op Maandag 27 en Dinsdag 28 Augustus 1951. 
aangevangen des morgens te 10 uur -en des middags en de volgen
de morgen voortgezet, in de ïrèveszaal. 

A a n w e z x g: De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Lieftinck, Van Maarseveen (de Maan-

\-f.\ dagmiddag en Dinsdagochtendvergadering)f 
Mansholt, Peters, Rutten (de vergadering van 
Dxnsdagmorgen),Staf, Stikker (de Dinsdagoch
tendvergadering gedeeltelijk) en In 't Veld. 
(Afwezig zijn de Ministers Van den Brink, 
Joekes, Mulderije, Teulings en Wemmers) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G'dtzen (bij de vergadering van Maan
dag) en Staatssecretaris Muntendam (bij punt 
7).Verder de Algemene Vertegenwoordigers van 
Suriname en de Nederlandse Antillen in Neder
land Debrot en Pos (bij de punten 4 b en 4 c) 

Wnd.Secretarisj Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot 
Pannerden. 

1» Notulen van de vergadering van 20 Augustus 1951. 

a. Re dactie-wi^zigingen. -

Op blz.4» punt 4 c, wordt "Harris" gewijzigd ih 
"Herob". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 c. (De overeenkomst 
We sterling-BöëTholiwer) 

Minister Peters deelt mede, dat Minister Van 
Maarseveen en hij over ëen puhlicatie tot overeenstemming 
kwamen. Staatssecretaris Blom deelt mede, dat Justitie en 
Buitenlandse Zaken echter-toT de tegenovergestelde conclusie 
kwamens dat publicatie niet gewenst is. Waarschijnlijk behoort 
ook om bronbêderf te voorkomen niet tot publicatie te worden 
overgegaan. 

1 c. Opmerking naar aanleiding van punt 3 d. (Staatsraad in 
buitengewone dienst "voor de Nederlandse Antillen) 

. Minister Peters deelt mede, dat Mr.Debrot zich ac-
coord heeft verklaard met het ontwerp-besluit, strekkende tot 
het openen van de mogelijkheid een Staatsraad in buitengewone 
dienst voor de Nederlandse Antillen aan te wijzen. 

1 d. Opmerking naar aanleiding van punt 11. (Herziening Reglement 
van de Buitenlandse Dienstj 

Minister Lieftinck deelt mede, dat hij met zijn 
ambtgenoot van Buitenlandse Zaken overeenstemming heeft be
reikt over artikel 46 van het. Reglement van de Buitenlandse 
Dienst. 
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Hij acht hst echter onwaarschijnlijk, dat buitenlandse druk 
van enige betekenis Nederland in zijn verhouding tegenover 
Indonesië zal steunen. Niettemin acht Minister Albregts 
het gewenst, dat Minister Stikker in San Prancisco, waar 
hij Dean Acheson en Subardjo ontmoet, naar het standpunt 
van het State-Department informeert. Minister Peters zou 
van deze bespreking niets willen laten afhangen. 

De Minister-President komt het gewenst voor, dat 
Prof.Supomo wordt gevraagd zijn gedachten over een "verdrag 
sui generis" nader te concretiseren. Is gedacht aan een 
Uniehof onder een andere naam? Zal er eenmaal per jaar een 
conferentie zijn? Wil men overleg tussen beide parlementen 
bevorderen? Staatssecretaris Gotzen deelt mede, dat Prof. 
Supomo reeds te kennen heeft gegeven, dat in deze fase van 
hem nog geen concrete denkbeelden zijn te wachten, omd3t 
hij'eerst, wil weten hoe de kaart in Nederland ligt. Niet
temin acht de Minister-President het gewenst, dat gepoogd 
wordt ten behoeve van het overleg met de Kamercommissies 
iets meer terzake te weten te komen. 

De Minister stalt dan voor, dat op zo kort moge
lijke termijn contact zal worden opgenomen met de vaste 
commissie van de Tweede Kamer, vervolgens inlichtingen zul
len worden verschaft aan de commissie van de Eerste Kamer 
en daarna in een voltalliger Ministerraad a.s. Maandag zal 
worden bs.sloten of al dan niet besprekingen zullen worden 
geopend. Minister Lieftinck zegt het op prijs te stellen 
het overleg met de Kamercommissies mede te maken, indien 
hij in het land is. Minister Peters zegt, dat het z.i. 
niet nodig is met de Kamercommissies te spreken over de 
nadere overeenkomsten en volstaan kan worden met de pre
liminaire vraag over het openen van de besprekingen. 

De Raad gaat met deze voorstellen accoord en 
besluit vervolgens het statement van Prof.Supomo aan de 
leden van de Kamercommissies te doen toezenden. 

3 b. Betoging van de Ambonnezen te 's-Gravenhage. 

Minister Van Maarsevean deelt mede, dat voor 31 
Augustus of 1 September een betoging van Ambonnezen in 
Den Kaag wordt georganiseerd. De Raad besluit de waarne
mend burgemeester te doen mededelen, dat voor het houden 
van een optocht geen vergunning bekoort te worden gegeven. 
Maatregelen zullen getroffen moeten worden om ordeverstoring 
te voorkomen. 

4. Buitenlands beleid. 

a. Behandeling vluchtelingen- en overbevolkingsyraagstuk.in de 
Raad van'Europa CBrief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken dd.21 Augustus 1951 nr.78564, met bijlagen) 

Na een korte uiteenzetting van Minister Stikker 
verenigt de Raad zich met diens voorstellen vervat in zijn 
bovengenoemd schrijven* 

Minister Lieftinck onderstreept de passage op 
blz.4, "dat van Nederlandse zijde geen grote bijdrage ver
langd zal kunnen worden". De Minister heeft de indruk, dat 
men het veelal aangenaam vindt een grote Nederlandse bijdra
ge in het vooruitzicht te stellen en juicht het daarom toe, 
dat zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken in deze het stand
punt van PinanciSn heeft laten prevaleren. 
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In aanwezigheid van de Algemene Vertegenwoordigers van Siiriname 
en de Nederlandse Antillen in Nederland bespreekt de Raad 
de beide volgende punten. 

4 D. Oostenrijks bezit in Nederland (Brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken dd.21 Augustus 1951 nr.81514, 
met bijlagen) 

Na een korte bespreking verklaart de Raad zich met 
het voorstel van Minister Stikker, uiteengezet in bovenge- v 
noemd schrijven, accoord. Minister Peters stelt voor, dat de 
Landsregeringen in de West wordt medegedeeld, dat, ten ge
volge van het spoedeisende karakter, raadpleging van deze 
Regeringen niet mogelijk was. De Minister-President kan 

omdat niet alleen deze kwestie 
het Oostenrijks bezit in de West 
zijn. 

zich hiermede verenigen, 
spoedeisend is, maar ook 
van weinig betekenis zal 

4 c. Instructie Nederlandse delegatie inzake het 

vredesverdrag 
Pos begint op te merken, dat Suriname ten opzichte 
geen bijzonder belang heeft maar het belang, dat de 

Vredesverdrag ' 
van dit 
wereld 
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in het algemeen daarbij heeft. Naar zijn mening is politiek en militair 
het verzoeningsverdrag een "gamble". De bedoeling is, dat Japan econo
misch een filiaal van de Verenigde Staten van Amerika wordt. Hierdoor 
zal de Japanse concurrentie met het '.Vesten vooral in het Verre Oosten 
sterk toenemen. Hij acht dit het voornaamste aspect van het verdrag. Hij 
is echter van mening, dat de keuze ten aanzien van een verslagen vijand 
is tussen deze bf totaal te vernietigen bf weer op de been te brengen. 
Daar het niet de opzet is Japan totaal te vernietigen is de weg van èen 
verzoeningsverdrag de enige, welke de mogelijkheid geeft van een juiste 
oplossing. Minister Stikker verwacht ook, dat Japan de Amerikaanse 
workshop for the Par East zal worden. 

winis'cer AJ-Dregts dringt er op aan, dat de gein-
terneerden, die te G-enève bij het Rode Kruis werden gemeld, 
gebracht zullen worden onder de clausule van members of the 
armed forces (art.16). Staatssecretaris Blom deelt in dit 
verband mede, dat het Rode Kruis te Genbvü onvolledige gege
vens over krijgsgevangenen heeft ontvangen, maar dat het -
Indonesische Rode Kruis later is gaan verder werken op een 
vollediger administratie van de Japanners te Batavia. Degenen, 
die in G-enève gemeld zijn, zouden eventueel in aanmerking 
gebracht kunnen worden voor het artikel betreffende een 
schadeuitkering. #öJ| 

Minister Albregts vraagt hoeveel civiele geïnter
neerden er bij het Rode Kruis werden gemeld. Minister Stikker 
antwoordt, dat er 30.000 militairen en 100.000 burgers van 
Nederlandse nationaliteit ^ p gaî p-rn̂ -rvi PP-MIAK^M npg.'.ĝ vfin'.v 

\ 
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Minister Lieftinck dringt er op aan, dat in de 
officiële toelichting zal worden opgenomen, dat geen schade
uitkering voor beschadigde objecten zal' plaats vinden, . maar 
wel een uitkering aan geïnterneerden - ook aan hun nagelaten 
betrekkingen - zal worden gedaan. De Minister vraagt vooral 
aandacht voor de nagelaten betrekkingen, die tot heden on
vermeld bleven. Het zal niet begrepen worden, indien van' 
Nederlandse zijde niet alles in het werk zou wordengssteld < 
om voer deze getroffenen iets te bereiken. In dit verband 
brengt Minister Stikker nog naar voren, dat in het Engelse 
Parlement de kwestii 

nog 
van de 

voren, 
civiele geïnterneerden op Malakka 

aan de orde is geweest en dat toen de Engelse Regering uit
breiding van artikel 16 ten behoeve van deze civiele geïnter
neerden heeft afgewezen, zodat het hoogst twijfelachtig is, 
dat men er thans nog op zal terugkomen. 

De Minister-President vestigt nog eens de aandacht 
op de tekst van artikel 14. Z.i. is het onbegrijpelijk, dat 
men deze zo kan uitleggen, dat de Staten zich alleen verbin
den vorderingen van eigen burgers niet. te ondersteunen. 
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