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Notulen van de vergadering 

•houden op Maandag 5 Juli 1954 in de Treveszaal, aange
hangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig De Minister-President Drees en de Ministers Beel 
Beyen, De Bruijn, Cals (alleen bij de morgen-
vergadering), Donker, Kernkamp, Van de Kieft, 
Luns, Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn 
de Ministers Algera, Mansholt, Staf en Suurhoff) 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken _en_mededelingen 

Zie Middagvergadering 

3• Buit enlands Jb elgi d 

a. Mishandeling van Nederlandse gevangenen in Indonesië 

Minister Luns deelt mede, dat Vrijdag een tele
gram van Van Bylandt is ontvangen met berichten over mis
handelingen door de Indonesische politie, van een aantal 
Nederlandse gevangenen op verschillende plaatsen in Indo
nesië. In verband met de afwezigheid van Sunarjo heeft spre 
ker Susanto laten komen en aan hem medegedeeld, dat naar 
aanleiding van de ontvangen berichten Van Bylandt instruc
ties zou ontvangen om een ernstige stap bij de Indonesische 
Regering te doen. Vervolgens leest spreker een concept
telegram voor, waarin onze Hoge Commissaris wordt opgedra
gen bij de Indonesische Regering tegen de mishandelingen • 
van de Nederlandse gevangenen te protesteren, een onder
zoek naar deze mishandelingen en bestraffing van de daders 
te verlangen, alsmede maatregelen ter voorkoming van her
haling. Voorts zal de Indonesische Regering advocaten 
moeten toelaten, ook bij het vooronderzoek en een snelle 
behandeling van de zaken of vrijlating van de gevangenen 
moeten bevorderen. Tenslotte zal Van Bylandt moeten vragen, 
dat nieuwe verhoren van de desbetreffende gevangenen zul
len moeten -plaatsvinden door parketambtenaren. Publicatie 
van de berichten zal thans achterwege worden gelaten, 
aangezien de Nederlandse Regering zo felle reacties ver
wacht, dat voortzetting van de besprekingen over de Unie 
onmogelijk zouden kunnen worden. Als de Indonesische 
Regering geen blijk zal geven in zekere mate positief 
°P.de Nederlandse stap te reageren, zal het niet onmoge
lijk zijn, dat Nederland terzake een beroep op de Verenigde 
Naties zal doen. Spreker vraagt met de verzending van een 
dergelijk telegram accoord te gaan. 

Minister Donker merkt op, dat vier weken gele
den toegelaten is, HTTconsulaire ambtenaren contact met 
de gevangenen opnamen. Spreker stelt daarom de vraag of 
Minister Luns de stellige indruk heeft, dat de plotselinge* 
mededeling van deze mishandelingen niet een manoeuvre is 
met het doel de begonnen besprekingen te beïnvloeden. De 
MiHister-President merkt op, dat er reeds lang geruchten 
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3 c. ge EDG- (Zie notulen MR dd. 28 Juni 1954, punt 3 a) 

Minister Beven deelt omtrent het onderhoud tussen 
Mendes France en Spaak mede, dat eerstgenoemde zich bereid 
heeft verklaard een compromis Óver de EDG niet aan het 
Franse Parlement te zullen voorleggen voordat met de 
vijf andere partners is gesproken. Verwacht wordt, dat 
eind Juli - begin Augustus de bespreking van de zes 
Ministers van Buitenlandse Zaken zal plaatsvinden. 
Mendes Franoe had ook in zijn hoofd bij Ad=nauer na te 
gaan wat hij bereiken kon, maar Adenauer bleek alleen 
bereid om te spreken over de datum van de komende bij
eenkomst, maar niet over wijziging van het EDG-verdrag. 
In een tweegesprek voor de radio heeft Adenauer dit 
zo duidelijk afgewezen, dat de Fransen hebben afgezi=n 
van het plan Be Beaumont naar Adenauer te zenden. Voorts 
is in Washington bekend gemaakt, dat Amerika en Engeland 
een commissie hebben ingesteld om na te gaan wat moet 
worden gedaan als de EDG niet tot stand komt. Nu Mendes 
France zowel van Amerika als van Duitsland een afwijzing 
heeft gekregen, zal hij misschien meer belangstelling 
voor de stap van Benelux hebben. Aangezien het niet raad
zaam is deze zaak een maand te laten lopen, zal men aan 
Benelux-zijde terzake actief blijven. 

De Minister-President merkt op, dat thans wel 
bijna vaststaat7 dat cTë""~!DG nië"t voor het zomerreces 
wordt geratificeerd, ook niet in Italië. Men moet zich 
daarom voorbereiden op de mogelijkheid, dat de EDG niet 
tot stand komt. Spreker meent, dat de opneming van de 
Duitse Bondsrepubliek in de NATO een logische oplossing 
ia, maar men moet niet van te voren besluiten, dat Neder
land beslist elke andere oplossing van de hand zal wij
zen. 

Minister Beyen heeft tot nu toe het spreken over 
alternatieven voor de ED"G geheel van de hand gewezen. 
Hij staat echter op het standpunt, dat het niet tot stand 
komen van de EDG dergelijke politieke en andere implicaties 
heeft, dat men niet alle denkbare modificaties a priori 
moet afwijzen, maar wel zal men tegen Frankrijk moeten 
zeggen, dat het moet beginnen het EDG-verdrag te ratifi
ceren. Men kan dan niet ingaan op de suggestie van 
De Beaumont om gedurende vijf jaar de zes landen een 
vetorecht te geven ten aanzien van EDG-beslissingen. 

Ook moet men letten op het gevaar van een 
groot aantal schijnoplossingen. Zo is er het gevaar van 
een coalitieleger, dat of beheerst wordt door Frankrijk 
of door Duitsland, terwijl Engeland er niet bij betrokken 
is. Tegen een Europese groep in de NATO bestaat ook het 
gevaar, dat dat de Amerikanen in de kaart speelt, die 
Amerika losser van de Europese defensie willen maken. Spre
ker ziet in dergelijke constructies een groot politiek ge
vaar, in het bijzonder ook voor de Benelux-landen. Wat 
Italië betreft, verwacht spreker, dat de ratificatie daar 
niet zo moeilijk zal zijn als Frankrijk geratificeerd 
heeft. 
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Ook de Minister-President acht de gedachte van 
een tijdelijk vetorecht ïïnaanvaarïïïïaar. Wat de EDG- be
treft meent spreker, dat het grootste "bezwaar in de prak
tijk zou voortvloeien uit de gedachte aan gemengde leger
corpstroepen en voorts uit het uniforme systeem van be
zoldiging en bevordering. 

Minister Deel stelt de vraag of het verzet van 
Frankrijk tegen opneming van Duitsland in de NATO niet 
nog groter zal zijn dan tegen aanvaarding van de EDG. 
Minister Beven antwoordt, dat de Franse Minister van 
Defensie KTfmg tegen de Atlantische oplossing niet zo 
veel bezwaar heeft. Overigens zeggen de Fransen meestal 
alleen wat zij niet willen. Dat het alternatief van een 
afwijzing van 'de EDG de opneming van West-Duitsland in de 
NATO is, is hun thans wel duidelijk geworden. 

J . /L*2_&* Be Iraanse oliekwestie (Zie notulen MR dd. 21 Juni 1954 
punï 3 ê7 

^*~^^> "f^* 4f? /Y Minister Luns wijst op de mogelijkheid, dat 
v& ' ? jÉUli^ ^ ^ ^ D o n^ e r dezer dagen een verzoek zal krijgen een 

verklaring van geen bezwaar te geven ten opzichte van de 
eerder besproken onderneming met betrekking tot de Iraan
se olie. Voorts moet de Nederlands-Iraanse arbitrage
clausule nog bekeken worden (o.a. met betrekking tot de 
KLM)? spreker merkt te dezen aanzien op, dat deze clausule 
van Nederlandse zijde niet klakkeloos ondertekend zal 
worden. Voorts is enkele weken geleden een telegram ont
vangen, dat de Sjah Gerbrandy in audiëntie zou ontvangen. 
Tijdens de behandeling van de Garantiewet heeft Gerbrandy 
spreker hierover medegedeeld, dat hij als persoonlijk
heid was gevraagd en dat hij betrokken was bij een combi
natie, die zich voorstelt tankschepen voor de Iraanse 
Regering te bouwen. Een en ander zou niet zonder voor
kennis van de Nederlandse Regering en na contact met de 
oliemaatschappijen geschieden. Spreker heeft daarom: 
met Minister Zijlstra hierover gesproken. Het bleek,: 
dat de Directeur van de Herstelbank Posthuma bij deze 
zaak is betrokken, evenals enkele Amerikanen, maar alles 
blijft nog zeer in het vage. Aangezien thans bericht 
was ontvangen, dat voor Gerbrandy en zijn echtgenote pas
sage was geboekt naar Teheran, hebben Minister Zijlstra 
en spreker tijdens de middagpauze een nieuwe bespreking 
met Gerbrandy gehad, waarin zij hem hebben ontraden de reis 
naar Perzië te maken op grond van de verwachting, dat hij 
als oud-Minister-President zal worden misbruikt. Voorts is 
in dit gesprek gezegd, dat beide Ministers het betreuren, 
dat niet met de oliemaatschappijen gesproken is en is er 
op aangedrongen nog contact met de heer Loudon van de 
Koninklijke op te nemen. Minister Zijlstra heeft begrepen, dat 
de Herstelbank op het ogenblik ruim m zij'n middelen zit 
en dat Posthuma zich intensief met de financiering van de 
scheepsbouw bezig houdt. Hierbij schijnt betrokken te zijn 
de Nederlandse Erts- en Tankermaatschappij, waarvan Gerbrandy 
commissaris is. De opzet schijnt: een vloot op crediet voor 
de Iraanse Regering te bouwen, waarbij voor de aflossing van 
dit crediet de opbrengsten als pand zullen dienen. Hoewel 
spreker er herhaaldelijk bij Gerbrandy op heeft aangedrongen 
contact met de oliemaatschappijen op te nemen, bleek van
middag, dat hij dit nog niet had gedaan. Het is Gerbrandy 
wel duidelijk geworden, dat hij niet met instemming van de 
Nederlandse Regering naar Teheran zou gaan. 

_in_ 


