
Vel 27 55 Tweede Kamer 

AANHANGSEL TOT HET VEESLAG VAN DE HANDELINGEN DER T W E E D E KAMER. 
Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 116 van het Reglement van Orde, en de daarop door 

de Regeering gegeven antwoorden. 

Schriftelijk beantwoorde vragen 

4 1 . VRAGEN van den heer van der Goes van Naters 
betreffende de houding van de Nederlandsche 
delegatie in de Assemblee der U.N.O. ten aanzien 
van het Belgische voorstel tot het terugroepen 
van de hoofden der vertegenwoordigingen bij de 
Regeering-Franco. (Ingezonden 16 December 1946.) 

1. Is de Minister bereid, mede te deelen waarom de Neder
landsche delegatie in de Assemblee der U.N.O. zich ten aanzien 
van het Belgische voorstel tot het terugroepen van de hoofden 
der vertegenwoordigingen bij de Regeering-Franco van stem
ming heeft onthouden? 

2. Geschiedde deze stemonthouding krachtens zijn instruc
tie en, zoo ja, acht hij deze instructie dan in overeenstemming 
met het bij de stemming en de stemmotiveeringen omtrent de 
door vraagsteller ingediende motie in zake Spanje gebleken 
gevoelen der Tweede Kamer? 

ANTWOORD van den heer van Eoetzelaer van Oosterhout, 
Minister van Buitenlandsche Zaken. (Ingezonden 18 December 
1946.) 

1. De Nederlandsche delegatie heeft zich in de algemeene 
vergadering der Vereenigde Naties niet vóór het Belgische voor
stel tot het terugroepen van de hoofden der vertegenwoordigingen 
bij de Regeering-Franeo uitgesproken op grond van de prac
tische overweging, dat het onder de gegeven omstandigheden 
minder gewenscht geacht werd om eenerzijds de Nederlandsche 
Missie in Spanje te handhaven, anderzijds daaraan de voor
naamste kracht te onttrekken. Aangezien het stemmen tegen 
de motie verkeerd zou kunnen worden begrepen en in geenen 
deele als indirecte steun aan het Franco-regime mocht worden 
uitgelegd, heeft de delegatie zich van stemming onthouden. 

2. Deze stemonthouding geschiedde krachtens instructie van 
dun AMinister van Buitenlandsche Zaken. Ondergeteekende acht 
deze instructie in overeenstemming met het bij de stemming 
en da stemmotiveeringen omtrent de door den heer van der 
Goes van Naters ingediende motie in zake Spanje gebleken 
gevoelen der Tweede Kamer. Immers bij deze gelegenheid heeft 
de Kamer zich niet uitgesproken voor het terugroepen van de 
hoofden der vertegenwoordigingen te Madrid, doch is slechts 
gebleken van een verlangen naar beëin liging van het regime
Franco, ten gunste waarvan ook de delegatie zich duidelijk 
heeft uitgesproken. 
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