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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 13 nov. 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Korthals, Luns, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers
Cals en Visser).

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (bij de punten 8 en
18b) en Roolvink (bij punt 11).

Secretaris: J Middelburg.
- - -

10. Confiscatie van Nederlandse eigendommen in Indonesië (Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken d.d. 12 oktober 1959, nr. 6483, met bijlagen; zie notulen MR 30 oktober 1959, punt 3c.
#Zie ook notulen MR 4/12/59, punt 2i.)
Minister De Pous stelt de vraag of Nederland aan Indonesië heeft voorgesteld een uitspraak over
de kwestie van de confiscaties aan het Internationale Hof te vragen. Minister Luns antwoordt, dat
de Regering geen diplomatiek contact hierover met Indonesië heeft. Hij is echter bereid dit bij de
behandeling van de begroting in de Kamer te stellen. Minister Beerman stelt de vraag of langs
diplomatieke weg kan worden voorgesteld de kwestie der rechtmatigheid aan het Hof voor te
leggen. Bij de procesvoering in Bremen was de afwezigheid van een dergelijk voorstel een nadeel.
Spreker verwijst nog naar een procedure tussen Tsjechoslowakije en de Verenigde Staten voor het
Internationale Hof. Minister Luns zal voor volgende vergadering nog precies nagaan wat van
Nederlandse zijde is gedaan om de zaak van de confiscaties voor het Internationale Hof te krijgen.
Minister Beerman stelt voor dat Minister Luns ook nog nagaat of het lidmaatschap van de
Verenigde Naties niet eo ipso meebrengt, dat een land de  rechtsmacht van het Internationale Hof
aanvaardt.
- - -

18. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
f. Toelating van spijtoptanten
Minister Klompé deelt mede, dat zij een gesprek heeft gehad met een tweetal Kamerleden over de
kwestie van de spijtoptanten. Daarbij bleek haar, dat Mr. Van Doorn alleen echte crepeergevallen
zou willen toelaten.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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