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Ex. nr ./l. 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 16 Maart 1953, in de zaal van Justitie, 
aangevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns, Staf, Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (Afwezig is Minister Mansholt 
wegens verblijf in het buitenland) 

Secretaris J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 23 Februari 1953 

Nagekomen redactiewijziging: 

Op blz 8, punt 4 b, wordt de laatste alinea aldus 
gewijzigd? "Minister Luns deelt mede, dat na het tot stand 
komen van het nieuwe KabTnet van Duitse zijde is gesuggereerd 
de grenscorrectiekwestie niet te binden aan het Dollardpro-
bleem. Dit is door Buitenlandse Zaken afgewezen. Overigens 
zal door Buitenlandse Zaken geen initiatief ter zake worden 
genomen." 

1 b. Notulen van de vergadering van 9 Maart 1953 

Redactiewijziging 

Op blz 8, punt 14, wordt tussen de tweede en de 
derde alinea een nieuwe alinea ingevoegd, luidende; 

"Minister- Van Thiel stelt een aantal vragen be
treffende de overgangstermijn van twee jaren, zoals geregeld 
in artikel 3, sub 2 in verband met de aanvulling der vacatures, 
de backservice-omslag over 25 of 50 jaren, de te betalen pre-
mie(o.a. voor notarissen 18,50$), omslagstelsel en draagkracht
beginsel bij de premiebetaling. Hij wil gaarne vernemen of 
deze punten pas definitief geregeld worden bij de totstand
koming van de Stichtingsbrief"Notarieel Pensioenfonds" en 
het Pensioenreglement van deze Stichting, zodat belangheb
benden daarop zelve voldoende invloed kunnen uitoefenen." 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Herdenking van de gevallenen (Zie notulen MR dd. 9 Maart 
" 1953, punt 2 a) 

De Minister-President stelt voor, dat de herdenking 
van de gevallenen op 4 Mei 
gezet zo mogelijk zonder to 
herdenking op het Binnenhof 
van de Nederlandse militair 
in Den Helder en dat voorts 
meer op 11 November in Amst 
eerde militairen te houden, 
te bespreking hiermede ace 

in de Ridderzaal zal worden voort-
egaraken, waaraan een militaire 
ware te verbinden ter vervanging 
e herdenking op de G-rebbeberg en 
er naar zal worden gestreefd niet 
erdam een herdenking van de G-ealli-
De Raad verklaart zich na een kor-
ord. 
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zestal Kamerleden en enkele ambtenaren van zijn Departement. 
Se Kamerleden bleken unaniem van oordeel, dat het gevaar be
staat dat Nederland' een minder goede naam zal kragen in 
het buitenland wat betreft zijn vreemdelingenpolitie** Spre
ker staat persoonlijk oP het standpunt, daS de Regering een 
niet al te starre politiek zal moeten voeren. Het gevaar be
staat echter, dat men de zaak niet meer in de hand zal kun
nen houden. Spreker zou het bezwaarlijk achten als vluchte
lingen in kampen zouden moeten worden ondergebracht. Hier 
kan daarom alleen een taak zijn voor maatschappelijke organi
saties, welke vluchtelingen bij gezinnen kunnen onderbrengen. 
Als voorts contact wordt gelegd met hier te lande woonachti
ge Hongaren, Tsjechen e.d. zal ook het onderzoek van hen, 
die uit de Oosteuropeselanden hierheen komen, kunnen verbeteren. 

De Minister-President is van oordeel, dat men bij 
het contact vanïïëlinïs tërs~me t Kamercommissies, niet op deze 
wijze ambtenaren of deskundigen moet betrekken. Spreker meent 
voorts, dat in de behandeling van vreemdelingen, die naar 
ons land uitwijken, verbetering kan worden gebracht. Tegen
over een verwijt, dat Nederland niet meer vluchtelingen op
neemt, wijst spreker er echter op, dat ons land na de souverei-
niteitsoverdracht 150.000 personen uit Indonesië heeft moeten 
opnemen, alsmede 20.000 Ambonnezen. Daarnaast is de woningnood 
nog schrijnend, waardoor vooral in de grote steden de jonge 
mensen nauwelijks voor huisvesting in aanmerking komen. Een 
andere kwestie acht spreker het als Nederlandse gezinnvi. be
reid zijn vluchtelingen op te nemen. Minister Van Thiel stelt 
voor, dat wordt nagegaan of ruimte vrij kont, ïïoordat gere
patrieerd en de zogenaamde contractpensions kunnen verlaten. 

De Raad verklaart zich er mede accoord, dat van 
Nederlandse zijde een garantie wordt gegeven met betrekking 
tot twintig vluchtelingen in Shanghai, indien deze niet op de 
voor hen gedachte bestemming buiten China terecht kunnen. Hier
van zou dan met de brief van de Koningin mededeling kunnen 
worden gedaan. Voorts zal Dr 'Van Royen bij de overhandiging 
van de brief door de Prins de aandacht er op kunnen vestigen, 
wat Nederland reeds heeft gedaan met betrekking tot gerepa-
trieerden en vluchtelingon uit Indonesië en de verplaatste 
personen en vluchtelingen in Europa. Aldus wordt besloten. 

^/L^è PV^fc—-' VersIag van de reis van Minister Luns 

fópCUstlL} A, f, ' /ê*3j Minister Luns doet in zijn verslag enige mededelin
gen omtrent de besprekingen in de Verenigde Naties inzake Ko-

frC*.. F^Ut^rrQs. en de kwestie van het Secretariaat. In Washington bleek 
i bij de nieuwe Regering een groter begrip voor de noodzaak Euro-

^J £a+te s'beun8n me* wapens en geld dan bij de verkiezingscampagne 
het geval was, doch het Amerikaanse publiek verwacht van de 
nieuwe Regering belangrijke bezuinigingen. Een van de argumen
ten, die de Regering aanvoert voor het handhaven van de buiten
landse hulp, is de ratificatie van het EDG-verdrag, Er bestond 
voorts grote belangstelling voor de Nederlandse voorstellen 
inzake de economische integratie. 

Gesproken is voorts over de overstromingsramp en de 
nieuwe positie, die Juin zou krijgen. Onzerzijds is gevraagd 
oi net de bedoeling was, dat Juin een nieuw hoofdkwartier 
wS?rJn SS g e^ H e t. b l e e kJ. dat de aanwijzing van Juin nog zou 
worden besproken m de Standing Group en in de Raad van de NATO. 
v,oc-+ uet "bezoek van de Engelse Ministers Eden en Butler 
ni<H™ e* goed\Persoonlijke verhouding met de Amerikaanse Mi-
ben Lta°®» o^^aan» terwijl de Engelsen voorts bereikt heb-
verfleï Li f l mel betrekking tot de Europese integratie niet 
klnTte 1 m r e n , t e P ^ en een grotere binding met betrek-
afwijzen. Z 0 H d e r bezwaar van Amerikaanse zijde zal kunnen 

onzerziifln
Mi»i!te? ̂  merkt op, dat het belangrijkste bezwaar 

onzerzijds tegen de nieuwe functie voor Generaal Juin is, dat 
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een Fransman Chef van de NATO in de Centrale Sector zal wor
den. Van Belgische zijde is de opmerking gemaakt, dat Neder
land zonder vooroverleg tegen deze benoeming in Washington 
bezwaar heeft gemaakt, doch er is alleen instructie gegeven 
in Washington na te gaan, welke voornemens men met betrekking 
tot Generaal Juin had. Van Belgische zijda stelt men voor, 
dat in elk geval een Belgische generaal tot een van de Chefs 
van de NATO wordt aangewezen. Onzerzijds zou kunnen worden ge
zegd, dat de benoeming van een officier uit de Beneluxlanden 
wordt ondersteund, wat in dit geval een Belg zal kunnen zijnfv 
doch dat de benoeming van een Britse generaal beter wordt ge
acht. De Minister-Presi.dent merkt op, dat het Nederlandse be
zwaar zicK" vooral' er tegen richt, dat Juin nog tegelijk In
specteur-Generaal van het Franse leger is, terwijl bovendien 
de eventuele instelling van een nieuw hoofdkwartier voor Juin 
niet aanvaardbaar wordt geacht. Moeilijker acht spreker het om 
bezwaar te maken tegen de aanwijzing van een officier van een 
der EDG-landen als Chef van de Centrale Sector van de NATO. 
Minister Staf wijst er op, dat bij een b ,r,r; "ming van Juin tot 
Chef van de Centrale Sector van de NATO de gehele kwestie van 
de bevelvoering van de EDG opnieuw onder ogen dient te worden 
gezien. 

4 d. De reis van de jPrlns^naar Amerika (Zie notulen MR dd. 
23 Februari 1953,"punt 4"öT 

De Raad verklaart zich er mede accoord, dat de ex-
trakosten ten gevolge van de onderbreking van de reis van de 
Prins naar Amerika voor Rijksrekening konijn. 

4 e. De Militaire Missie in Indonesië 

Minister luns leest een concept-telegram voor,waarin 
wordt medegedeeld, aralT'Nederland bereid is met Indonesië be
sprekingen te voeren over de Militaire Missie tussen 20 en 31 
Maart in DJakarta. Mogelijk blijft, dat de Marine-Missie wordt 
gehandhaafd, alsmede de opleiding van Indonesische militairen 
hier te lande. Minister Staf ?ieeft het concept-telegram tevo
ren gezien, doch is thans'~van oordeel, gezien recente uitlatin
gen van President Sukarno over de Militaire Missie, dat de in
structie nog moet worden toegescherpt, o.a. door de toevoeging, 
dat Nederland met de liquidatie van de Missie begint. 

Minister Luns ziet als bezwaar tegen een toescherping 
van de instructie, dat "men dan mogelijk in een dwangpositie 
zal komen. Bovendien is van Amerikaanse zijde (Ctassen) aan 
spreker gevraagd of Nederland zich economisch niet te snel uit 
Indonesië terugtrekt. 

Minister Kemkamp acht een vraag naar wat andere mo
gendheden zullen do en tfet steun van de opleiding van militairen 
in Indonesië weinig zin hebben, aangezien bekend is, dat alle 
pogingen om deze steun te verwerven zijn mislukt. President 
Sukarno zal wel voortgaan met dit soort redevoeringen. Spreker 
vraagt zich echter af, of het wenselijk is in deze situatie da 
instructie te verscherpen. 

De Minister-President is eveneens van oordeel,dat 
men deze kwestie niet moec forceren, de Marine-Tïissire zal men 
kunnen laten doorgaan, evenals de opleidingen h:'.er te lande 
en eventueel ook andere onderdelen van de Kilitaire-Missieover-
eenkomst. 

Minister Luns stelt voor, dat hij nog nader met Mi
nister Staf over de' formulering van de instructie overleg zal 
plegen. Aldus wordt besloten. 
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