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MEMORIE VAN ANTWOORD. 

(Ingezonden 29 November 1946.) 

Algemeene beschouwingen. 

Uitzetting der uitgaven. 

Ook bij den ondergeteekende bestaat bezorgdheid over de stij
ging der uitgaven van zijn Departement. De kosten van het 
Ministerie zelve zijn in hoofdzaak gestegen ten gevolge van een 
aanzienlijke personeelsuitbreiding, noodig gemaakt door de groote 
vermeerdering der werkzaamheden, waartoe de behandeling van 
de talrijke na-oorlogsehe vraagstukken aanleiding geeft. 

Hoe groot het aandeel van Nederland in de kosten van de 
Vereenigde Naties zal bedragen is nog niet te zeggen, aangezien 
de Algemeene Vergadering van de Vereenigde Naties, die het 
daarvoor bevoegde orgaan is, de begrooting voor 1947 nog niet 
heeft vastgesteld. Verondersteld mag worden, dat het bedrag 
vermoedelijk gelegen zal zijn tusschen 400 000 en 500 000 dollar. 
Aanvankelijk was vastgesteld, dat het percentage van het totaal, 
dat voor rekening zou komen voor Nederland, zou zijn 1,428 pet . ; 
daar intussehen de Vereenigde Staten bezwaar hebben gemaakt 
tegen het voorstel, dat hun aandeel ongeveer 50 pet. zou be
dragen, zal in ieder geval het percentage voor Nederland 
stijgen, vermoedelijk tot 1,86 pet. Ook dienaangaande heeft 
de Vergadering echter nog geen beslissing genomen. Bij 
dit alles moet wel worden verstaan, dat hieronder niet zijn be
grepen de bijdragen van Nederland voor de Internationale Ar
beidsorganisatie, de Organisatie van de V.N. voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur (U.N.E.S.C.O.) en andere Gespeciali
seerde Organisaties, welke kosten geheel of ten deele ten laste 
van dit artikel zullen worden gebracht. 

Gegeven den grooteren opzet van de internationale organisaties 
in het na-oorlogsche stadium vergeleken bij wat vóór den oorlog 
bestond, zijn de door Nederland te dragen financieele lasten 
uiteraard ook grooter dan die, welke vroeger uit het Lidmaat
schap van den Volkenbond voortvloeiden. Intussehen is nadruk
kelijk aan de Nederlandsche Delegatie in de Algemeene Vergade
ring te New-York opgedragen vermindering van de totale uit
gaven te bevorderen, zoo mogelijk door bezuiniging en, indien 
langs dezen weg geen verlaging zou zijn te verkrijgen, dan des
noods te bepleiten, dat sommige werkzaamheden achterwege 
zullen moeten worden gelaten. 

Voor wat den Buitenlandschen Dienst betreft, is bij de ge
releveerde stijging van 2,8 tot 9,2 millioen gulden in de eerste 
plaats te bedenken, dat het streven om den Buitenlandschen 
Dienst te democratiseeren, uiteraard ten gevolge heeft, dat bij 
de bezoldiging der ambtenaren in dien dienst niet meer kan 
worden gerekend op het bezit van persoonlijk fortuin, waar
mede het ambtelijk inkomen wordt gesuppleerd. H e t is uit 
dien hoofde noodig geweest de bezoldiging van de ambtenaren 
van den Buitenlandschen Dienst in vele gevallen aanzienlijk te 
verhoogen. 

In de tweede plaats heeft zich sedert 1939 een koerswijziging 
voorgedaan van den Nederlandschen gulden ten opzichte van 
het Pond Sterling en den Amerikaanschen Dollar, alsmede van 
andere muntsoorten, welke aan beide, laatstgenoemde zijn 
vastgekoppeld. Dit alleen brengt voor de betrokken posten in 
het buitenland reeds een verhooging van uitgaven van 40 pet. 
met zich mede. Voorts zijn de levenskosten in diverse landen 

tot het meervoudige gestegen. Dit geldt met name ten aanzien 
van die landen waar men niet, zooals in Nederland, er in ge
slaagd is een straffe prijsbeheersching toe 'te passen. 
Gedurende den oorlog is het personeel van een aantal buiten
landsche posten, vooral in Engeland en de Vereenigde Staten, 
aanzienlijk moeten worden uitgebreid, zij het grootendeels met 
tijdelijke krachten. Ofschoon na de bevrijding getracht werd 
zoo spoedig mogelijk tot een afvloeiing van dit extra personeel 
te geraken, moest een belangrijk gedeelte daarvan voorloopig 
worden aangehouden ten gevolge van de intensieve staatsbe
moeiing, welke in het huidige tijdsbestek, vooral in verband 
met problemen van reconstructie en het sluiten van vredes
en andere verdragen, noodzakelijk is. Bovendien is het ge
wenscht gebleken om, in overleg met de daarbij betrokken 
departementen, een aantal posten sterker te bezetten dan 
voor den oorlog het geval was. In dit verband denkt onderge
teekende met name aan de toevoeging aan diverse diplomatieke 
zendingen van handels-diplomatieke ambtenaren, wier aller
eerste taak is om na te gaan, welk aandeel Nederland zal kun
nen verkrijgen in den na-oorlogschen handel bij de betrokken 
landen. 

Tenslotte zij er op gewezen, dat het aantal diplomatieke en 
beroeps-consulaire posten is uitgebreid, terwijl de werkzaam
heden aan een aantal honoraire Consulaire posten dermate zijn 
toegenomen, dat de titularissen dier posten hun tijd en werk
kracht uitsluitend aan het consulaire werk hebben moeten 
geven. H e t was noodzakelijk hen daarvoor te beloonen in den 
vorm van een toelage. Personeel, dat bij deze posten in dienst 
moet worden genomen, moest van Rijkswege bezoldigd worden. 

Bij de vaststelling van de verblijfsvergoedingen van ambte
naren van den Buitenlandschen Dienst, verbonden aan de di
verse diplomatieke en consulaire zendingen, moet uiteraard 
worden rekening gehouden met den levensstandaard in de be
trokken landen. H e t is voorts gebruikelijk deze verblijfsvergoe
dingen te toetsen aan die, toegekend aan de vertegenwoordi
gers van andere landen, welker positie met die van Nederland 
te vergelijken is. Ondergeteekende verliest bij een en ander 
allerminst uit het oog, dat Nederland een arm land is gewor
den en dat de Nederlandsche vertegenwoordigers in het bui
tenland uit dien hoofde niet steeds op denzelfden voet kunnen 
worden bezoldigd als hun buitenlandsche collega's. Indien 
echter een behoorlijke Nederlandsche vertegenwoordiging wordt 
gewenscht, is het in de practijk onmogelijk al te veel te blijven 
onder een bepaald plaatselijk niveau. In dit verband moet 
evenmin worden vergeten, dat de deugden van spaarzaamheid 
en ingetogenheid in andere landen niet steeds op dezelfde wijze 
worden gewaardeerd als in Nederland, zoodat er een grens 
is aan de zuinigheid, welke bij een waardige vertegenwoordi
ging kan worden betracht. 

Met betrekking tot de, in het Voorloopig Verslag in dit ver
band genoemde, bedragen, kan de ondergeteekende mededee
len, dat hij een nieuw onderzoek instelt naar de hoogte van 
de verblijfsvergoeding, welke is vereischt voor Hr. Ms. Ambas
sadeur te Moskou. Ten aanzien van Washington vreest hij, 
dat ten gevolge van de toenemende duurte en van het belang 
van een behoorlijke vertegenwoordiging in de Vereenigde Sta
ten, het genoemd bedrag van f 90 000 wellicht aan den lagen 
kant zal blijken te zijn. De hooge verblijfsvergoeding in China 
is geheel een uitvloeisel van den monetairen toestand, welke in 
dat land heerseht. 

He t bedrag van ongeveer f 2 000 000, uitgetrokken voor de 
Nederlandsche Militaire Missie in Duitschland, geeft het resul
taat weer van de sedert medio 1910 aangevangen drastische 
bezuiniging (zoo zijn onder meer kort geleden een twintigtal 
officieren en ongeveer 25 missieleden van lageren rang afge
voerd), welke verderen voortgang vindt. Inderdaad heeft het 
aanvankelijk in de bedoeling gelegen de Missie van meer per
soneel te voorzien, doch daarvan is afgezien zoowel om de kosten 
zoo laag mogelijk te houden als in verband nu t de door het 
Oppercommando opgelegde beperkingen, waarmede het probleem 
der huisvesting slechts incidenteel verband houdt. Een 
specificatie van liet geraamde bedrag, alsmede een over
zicht van het personeel, zijn als bijlagen I, I I en I I I aan deze 
memorie toegevoegd. Vergelijkende cijfers met de missies van 
andere landen kunnen niet worden verstrekt, daar over zoodanige 
cijfers niet kan worden beschikt. Aan dergelijke cijfers zou 
trouwens als vergelijkingsmateriaal geen waarde kunnen wor
den toegekend, daar de omvang der belangen van elk der geal
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lieerde landen in Duitschland, die daar door militaire missie» 
zijn vertegenwoordigd, sterk uiteenloopt. 

Mocht het de bedoeling zijn, vergelijkende cijfers te vragen 
betreffende Nederlandsche Militaire Missies in andere landen, 
dan kan de Regeering daaraan tot haar leedwezen niet voldoen, 
daar voor wat betreft de Missie in Japan nog niet over voldoende 
gegevens wordt beschikt om het globaal geraamde totaal-bedrag 
nader te specificeeren, terwijl de Missies in Weenen en in Siam 
praetisch reeds zijn opgeheven. Wel kan worden medegedeeld, 
dat op dit oogenblik bij de Missie in Japan werkzaam ziin: 

1 luitenant-generaal, 
1 generaal-majoor, 
1 kolonel, 
2 luitenant-kolonels, 
1 kapitein-luitenant ter zee, 
1 luitenant ter zee 1ste klasse, 
2 kapiteins, 
3 luitenants, 
1 sergeant, 

+ 12 burgers, 
en daarenboven nog 5 secretaressen. 

De taak der militaire Missies omvat in groote trekken: ver
tegenwoordiging van Nederland bij den Geallieerden Bestuurs
raad in Duitschland, resp. bij het Suprème Command Allied 
Powers in Japan, behartiging van de Nederlandsche belangen in 
den ruimsten zin des woords, derhalve op politiek, economisch 
en sociaal terrein, inclusief de consulaire taak, de verzorging 
der repatriecring en de terugvordering, dit laatste voor wat 
Duitschland betreft, in nauwe samenwerking met het onder het 
Ministerie van Economische Zaken ressorteerend Commissa
riaat-Generaal voor de Nederlandsche Economische Belangen in 
Duitschland. De basis van deze samenwerking is deze, dat 
Sectie IV der Missie de onontbeerlijke schakel vormt tusschen 
het Commissariaat-Generaal en den Geallieerden Bestuursraad, 
en tevens bij voortduring werkzaam is ten 'behoeve van de 
recuperatie van in Xederland gestolen goed, dat zich in de 
Russische bezettingszone bevindt. 

Algemeen karakter van het buitenlandsch beleid. 

De ondergeteekeiide stelt er prijs op eene uiteenzetting te 
geven van de richtlijnen van zijn buitenlandsch beleid. Daartoe 
bestaat te meer aanleiding wijl zulks sedert 1940 jegens de 
tStaten-Generaal niet meer is geschied, en. voorts, daar de tra
ditioneele politiek, die Nederland ruim een eeuw lang had weten 
te voeren, tengevolge van de Duitsche agressie niet langer kon 
worden gehandhaafd. 

De politiek die door Nederland voor den oorlog werd gevoerd, 
is afwisselend afzijdigheids, neutraliteits, of zelfstandigheids
politiek genoemd. De laatste benaming wordt door den onderge
teekende het meest juist geacht. 

De politiek van Nederland was niet die van principieele neu
traliteit, gelijk door Zwitserland gevolgd, maar zij beoogde 
Nederland zelfstandig te doen bepalen, welk standpunt het 
in geval van conflicten tusschen de andere Mogendheden zou 
hebben, in te nemen. Al zou een volstrekte onzijdigheid, gelijk 
in den eersten Wereldoorlog gehandhaafd, als de voor Nederland 
in den regel meest aangewezen politiek zijn te beschouwen, zoo 
weid het toch niet wenschelijk geacht zich bij voorbaat in deze 
richting vast 'e leggen. Nederland's deelneming aan den Vol
kenbond beteekende in zooverre een wijziging van deze politiek, 
dat — hoewel onzijdigheid onder het Volkenbondsregime niet 
onder alle omstandigheden uitgesloten was — de onzijdigheids
idee !>ij een deugdelijk functionneeren van den Volkenbond zou 
plaats maken voor hei denkbeeld der collectieve veiligheid. Dit 
doe] was ook voor Nederland van primaire beteekenis en het is 
dan ook door de Nederlandsche Regeering te öenève naar ver
mogen gesteund. Nadat echter ingevolge het falen van de sanc
tie-idee tegenover Italië en Japan gebleken was. dat de Volken
bond niet in staat was de collectieve veiligheid te verwezen
lijk i\ moesi Nederland wel weer op zijn zelfstandigheidspolitiek 
in dn: vroegeren zin terugvallen. Temidden van de dreiging, die 
aan den Tweeden Wereldoorlog vooraf ging. heeft de Begeering 
wederom, gelijk in 1914, ged-acht dooi volstrekte onzijdigheid 
nan let Koninkrijk der Nederlanden de rampen van den oorlog 
ie besparen. Ditmaal echter heeft deze politiek den oorlog niet 
buiten onze grenzen kunnen houden. Tengevolge van misdadigen 

Duitschen opzet werd ondanks stipt doorgevoerde onzijdigheid 
het Rijk in Europa in den strijd betrokken. Toen het duidelijk 
werd, dat, voor zoover Nederlandsch-Indië betreft, Japan zich 
gereed maakte om op het voor dezen Staat meest gunstige tijd
stip tot den aanval over te gaan, heeft Nederland dat oogenblik 
niet afgewacht, maar, geheel in de lijn van zijn zelfstandigheids
politiek, zelf den oorlog aan dat Rijk verklaard. 

Na den Tweeden Wereldoorlog is de toestand, met de be
ëindiging van de theorie van het Europeesch evenwicht, zoo
zeer gewijzigd, dat de basis voor een, neutraliteitspolitiek geheel 
is komen te vervallen. Het behoeft verder nauwelijks 
betoog, dat de steeds voortschrijdende oorlogstechniek het voeren 
van onzijdigheidspolitiek in de toekomst in hooge mate zou ver
zwaren, en voor landen van beperkte afmetingen wellicht geheel 
onmogelijk zou maken. Vast staat, dat neutraliteit in de toe
komst een minder deugdelijk middpl zal zijn om Nederland 
buiten conflicten te houden, dan zulks in het verleden het ge
val is geweest. 

Voor de Regeering is hierin een reden te meer gelegen om de 
gedachte van collectieve veiligheid naar mogelijkheid te bevor
deren. Ook om deze reden zal Nederland zijn vollen steun aan 
de Vereenigde Naties schenken, en er toe trachten bij te dragen, 
dat deze organisatie zal uitgroeien tot een lichaam, dat den vrede 
en de veiligheid op bevredigende wijze zal weten te verzekeren. 
Toegegeven moet worden, dat de Vereenigde Naties van rechts
&tandpunt bezien, nog veel te wenschen overlaten. Het tijdens 
den oorlog ontstane streven der Groote Mogendheden om be
slissingen te nemen andere landen betreffende zonder deze be
hoorlijk te raadplegen,, kon om militaire redenen desnoods wor
den aanvaard. In vredestijd is een internationale organisatie 
welke op een directorium van slechts eenige mogendheden be
rust voor de overige leden der volkerengemeenschap echter in 
hooge mate onbevredigend. Zoolang een overgangstoestand, zoo
als in de huidige na-oorlogsche periode het geval ie, heerscht, 
zal geduld moeten worden geoefend in het vertrouwen, dat de 
internationale organisatie in meer democratischen zin zal evo
lueeren wanneer in de wereld stabieler verhoudingen, zullen 
zijn weergekeerd. 

Het beginsel van gelijkgerechtigdheid van alle landen is uit
drukkelijk in het Handvest der Vereenigde Naties vermeld. Het 
streven der Regeering blijft erop gericht te bewerkstelligen 
dat dit beginsel in de praktijk ook beter tot zijn recht zal komen 
dan thans het geval is. Meermalen reeds heeft de Regeering 
doen uitkomen, dat zij daarbij niet het oog sluit voor de conse
quenties van het feit, dat de verantwoordelijkheid voor de 
rechtshandhaving in de eerste plaats bij de Groote Mogendheden 
berust. Ook worde erkend, dat het beginsel van rechtsgelijkheid 
uiteraard niet impliceert dat de invloed van alle staten op het 
wereldgebeuren gelijk is. De invloed dien een land uitoefent is 
het resultaat van talrijke factoren. Dat de macht, waarover een 
staat beschikt, daarin een element van groote beteekenis is, 
kan niet worden ontkend. Maar het zou onjuist zijn den invloed 
van andere factoren te onderschatten, als daar zijn: consequente 
verdediging van het rechtsstandpunt in internationale betrek
kingen, een gezonde en krachtig ontplooide nationale economie, 
het verleenen van krachtigen steun bij de behartiging van ge
meenschappelijke internationale belangen, enz. 

Zooals reeds werd opgemerkt streeft de Begeering in de eerste 
plaats naar internationale samenwerking in universeel verband. 
Hiermede kan echter niet worden volstaan, al ware het slechts 
omdat de organisatie der volkerengemeenschap nog in oen 
beginstadium verkeert. Voor een land als het Koninkrijk, dat 
in politiek en economisch opzicht in hooge mate van de om
ringende landen afhankelijk is zijn nauwere betrekkingen en 
inniger samenwerking dan thans in universeel kader mogelijk 
is. volstrekt vereischt. Dat de contacten met nabuurlanden 
in den legel talrijker zullen zijn dan met verafgelegen naties 
behoeft geen betoog, en dat het tusschen eerstgenoemden eer
der tot samenwerking zal komen ligt in de rede. Daartegen be
hoeft ook geenerlei bezwaar te bestaan mits aan bepaalde voor
waarden wordt voldaan. In de eerste plaats mag samenwerking 
met nabuurlanden nimmer in conflict komen met de univer
seele samenwerking in het kader der Vereenigde Naties. Voorts 
is het naar het oordeel der Regeering noodig, dat zoodanige 
samenwerking tusschen twee of meer landen op vrijwillige basis 
plaats vindt. Iedere dwang om samenwerking tusschen bepaalde 
mogendheden te bewerkstelligen, moet, als zijnde in strijd met 
letter on geest van het Handvest der Vereenigde Naties, wor
den verworpen. Een voorbeeld van zoodanige vrijwillige samen
werking kan gezien worden tusschen Nederland, België en 
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Luxemburg. Het is de vurige wensch der Regeering om, in het 
bijzonder in economisch opzicht, nauwe banden tusschen deze 
drie landen tot stand te brengen. 

De Regeering vermag het oordeel niet te deelen van die 
leden, die de positie van het Eijk in Europa zien als een brugge
hoofd in het Geallieerde politieke systeem. Haars inziens be
hoort het streven der bondgenooten er allereerst op gericht te 
zijn in Europa een zoodanigen vrede tot stand te brengen, welke 
eenerzijds hernieuwde Duitsche agressie onmogelijk maakt, 
doch daarnaast de voorwaarden schept voor een geleidelijke 
herleving der Duitsche economie, welke van overwegend belang 
is voor het herstel van Europa in het algemeen, en van Neder
land in het bijzonder. De kern van het Europeesche vraagstuk 
wordt gevormd door het Duitsche vraagstuk. Indien daarom
trent door de betrokken mogendheden overeenstemming wordt 
bereikt zal Nederland grenzen aan eenen in militair opzicht 
zwakken staat. In dit verband verdient het voorstel der Ameri
kaansche Regeering om Duitschland gedurende tenminste 
25 jaren ontwapend te houden groote belangstelling. Immers wil 
Duitschland op den duur weer als volwaardig lid der volkeren
gemeenschap worden aanvaard, dan zal een diepgaande en der
halve langen tijd vorderende verandering in de psyche van het 
Duitsche volk dienen plaats te vinden. Het zal voor goed moe
ten afzien van zijn streven naar wereldheerschappij, en leeren 
inzien, dat de wereld niet bereid is een hernieuwde uitbarsting 
van germaansche agressiviteit te dulden. De mentaliteit van 
het Duitsche volk is op dit gebied niet licht te veranderen; ook 
daarom zal geruime tijd vereischt zijn, waarin een nieuwe 
generatie in Duitschland zal opgroeien, die zal moeten bewijzen 
bereid te zijn, om eenerzijds afstand te doen van het streven 
naar heerschappij over andere volkeren en om anderzijds de on
miskenbare energie en begaafdheden, die de Duitschers in 

m e n i g opzicht l icnmcr l icn , op ccn hernieuwd*??! Opbloei Van he t 
zwaar geteisterde Europa en een betere toekomst van hun eigen 
land te concentreeren. Van de oplossing van het Duitsche 
vraagstuk zal het lot van Europa afhangen. Indien een oplos
sing bereikt kan worden zooals die der Regeering voor oogen 
staat, behoeft niet gevreesd te worden, dat Nederland een brug
gehoofd in militairen zin zal worden. 

Internationale ,, doel verbanden" in den zin van internationale 
organen, welke het organiseeren van het internationale rechts
leven op een bepaald, naar het doel begrensd terrein beoogen, 
kunnen ongetwijfeld in belangrijke mate tot vermijding van 
botsingen en daarmede tot een harmonieuze ontwikkeling der 
statengemeenschap bijdragen. Hierbij mag niet geschroomd 
worden, op voet van gelijkheid en wederkeerigheid rechten te 
beperken of prijs te geven, die men tot dusver in volle souve
reiniteit kon uitoefenen. De Regeering is zich niet bewust dat 
ooit van de zijde van Nederland, ter bestrijding van zoodanige 
internationale samenwerking op voet van gelijkheid, het be
ginsel van de volstrekte souvereiniteit op den voorgrond is ge
plaatst. Zeker is zulks niet te Parijs geschied, en het is dan 
ook niet duidelijk, waarop de aanmaning betrekking heeft, in 
dit opzicht gematigdheid te betrachten. 

Ten einde eene oplossing van het Duitsche vraagstuk in den 
door de Regeering gewenschten zin mogelijk te maken, zal het 
echter noodig zijn, dat grooter onderling vertrouwen dan tot 
dusverre het geval is geweest, de betrekkingen der bondgenoo
ten zal beheerschen. Dat daaraan nog veel ontbreekt moet wor 
den toegegeven; dat op recente conferenties de inzichten vaak 
ver uit elkaar bleken te liggen kan evenmin worden ontkend. 
Niettemin is de Regeering van oordeel dat het op zijn minst 
genomen voorbarig zou zijn te concludeeren dat onoverbrugbare 
tegenstellingen tusschen bepaalde bondgenooten bestaan. Het 
enkele feit dat er tusschen de bondgenooten ideologische ver
schillen zijn, behoeft niet tot een conflict te leiden. Mits weder
zijdsche eerbied bestaat voor elkaars binnenlandsche aan
gelegenheden, een beginsel dat uitdrukkelijk in het Handvest 
der Vereenigde Naties is opgenomen, moet het mogelijk zijn 
over en weer correcte en goede betrekkingen te onderhouden. 
Zooals reeds in de Memorie van Antwoord op het eerste hoofd
stuk der Rijksbegrooting te kennen werd gegeven, zal Neder
land, dat van nieuwe conflicten alles te vreezen, en daarbij niets 
(e winnen beeft, het mogelijke doen om de bestaande tegen
stellingen te helpen overbruggen. Dit is niet alleen ons belang, 
doch evenzeer onze plicht. 

Na bovenstaande uiteenzettingen zal het niet verwonderen 
dat z.g. ..blokvorming" hetzij in West Europa, of waar ook 
elders, er naar het gevoelen der Regeering in de huidige om

standigheden niet toe zal kunnen bijdragen om de bestaande 
tegenstellingen te verzachten. Blokvorming zal er, alle goede 
bedoelingen ten spijt, toe kunnen leiden da t ook elders een der
gelijke groepeering plaats vindt, met als gevolg dat niet slechts 
staten doch groepen van mogendheden tegenover elkaar kunnen 
komen te staan. Naar het oordeel der Regeering moet gehoopt 
worden, dat de wereld niet haar heil in blokvorming zal zoeken, 
doch dat daarentegen do betrekkingen tusschen landen in de 
toekomst beheerscht zullen worden door een politiek van goede 
nabuurschap tusschen nabij gelegen staten, in het kader en 
overeenkomstig de beginselen en doelstellingen der Vereenigde 
Naties. 

De door sommigen op korten termijn gewenschte samen
werking tusschen Frankrijk en Duitschland, is ook naar het 
gevoelen der Regeering niet meer dan een droombeeld. Deel
neming van Duitschland aan een Westersch blok acht zij even
min waarschijnlijk, nog afgezien van het feit dat een dergelijke 
ontwikkeling der Begeering gevaarlijk en derhalve ongewenscht 
voorkomt. Eenzelfde bezwaar bestaat tegen opneming van de 
westelijke helft van Duitschland in een zoodanig blok. Hier komt 
nog bij, dat het overleg tusschen de betrokken mogendheden over 
Duitschland nog in een allereerste beginstadium verkeert, en dat 
het derhalve praematuur moet worden geacht reeds thans te han
delen alsof een beslissing over den toekomstigen status van 
Duitschland reeds zou zijn gevallen. Dat een zoodanig West
Europa een verzoenende taak zou kunnen vervullen tusschen de 
groote wereldmachten moet bepaaldelijk worden betwijfeld. In
dien thans met Duitschland — den vijand van gisteren — een 
statengroepeering tot stand werd gebracht zon zulks, naiar de 
stellige overtuiging der Regeering, tot een ernstige verscherping 
van den internationalen toestand kunnen leiden. 

Evenmin acht de Begeering den tijd gekomen om het denkbeeld 
van een Europeesche federatie tot een begin van verwezenlijking 
te brengen. Te recht wordt er in liet Yoorloopig Verslag op ge
wezen, dat Europa, geographisch, geen politieke, economische öi 
cultureele gestalte bezit. In politiek opzicht is het niet mogelijk 
Europa te zien zonder de Sovjet Unie en het Vereenigd Konink
rijk. Tezamen met deze mogendheden verliest Europa aardrijks
kundig echter zijn beteekenis, daar zoowel het Britsche Rijk als 
de Sovjet Unie niet slechts Europeesche, doch wereldrijken zijn. 
E n gesteld — quod non — dat Europa politiek zonder de 
U.S.S.R. en het Vereenigd Koninkrijk kon bestaan dan zou zulks 
beteekenen, dat na verloop van tijd de weg gebaand zou worden 
voor hernieuwd Duitsch streven naar hegemonie, aangezien 
Duitschland in een zoodanig romp-Europa wellicht spoedig weder 
de machtigste staat zou zijn. Dat een zoodanige ontwikkeling 
door de Europeesche volkeren niet wordt gewenscht hebben de 
afgeloopen jaren afdoende bewezen. Een Duitsche regeneratie 
zal slechts mogelijk zijn indien het Duitsche volk er van door
drongen wordt, dat het zijn heil in de toekomst elders zal moeten 
zoeken dan in liet verleden, ni.a.w., dat het slechts dan kan 
hopen, achting, eerbied en vertrouwen te genieten indien het 
voorgoed afziet van agressie in iederen vorm, doch daarentegen 
ernstig en oprecht er naar streeft in goede nabuurschap met de 
overige leden der volkerengemeenschap te leven. Ook de Regee
ring heeft een open oog voor de groote cultuurwaarden, die in 
Alidden en Oost Europa aanwezig zijn, niet slechts bij onze bond
genooten, doch ook in Duitschland. Cultureel contact met Leden 
der Vereenigde Naties wordt in eene daarvoor opgerichte organi
satie, de U.N.E.S.C.O., die in nauw verband staat met de 
Vereenigde Naties, bereids voorzien, zoodat daarover niet nader 
behoeft te worden uitgeweid. Zoodra de betrekkingen tusschen de 
betrokken mogendheden — derhalve ook Nederland — en 
Duitschland geregeld zijn, zal tegen zoodanig contact met dit 
nabuurland geenerlei bezwaar bestaan. 

Met erkentelijkheid heeft de Etegeering gezien, dat vele leden 
het waardeeren, dat onze vertegenwoordigers steeds zijn op
gekomen voor recht en gerechtigheid ."ds onontbeerlijke grjnd
slagen vooreen rechtvaardige en vreedzame wereldorde. Ten aan
zien van den twijfel die werd geuit, nopens een beleid waarbij 
vaak en met nadruk stelling genomen werd in vraagstukken die, 
— al zijn zij van groot algemeen belang — ons land niet recht
streeks regardeeren, moge het volgende worden opgemerkt. Voor 
het standpunt door <le Nederlandsche delegatie ter Parijscae 
vredesconferentie ingenomen, moge verwezen worden naar het
geen hieromtrent in ? 11 van de Memorie van Antwoord op het 
eerste hoofdstuk der Rijksbegrooting werd opgemerkt. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor de verrichtingen van onze > er
tegen woordiging in den Veiligheidsraad. Ten aanzien van dit 
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laatste lichaam dient echter tevens bedacht te worden, dat de 
Veiligheidsraad het door de Vereenigde Naties aangewezen or
gaan is om den vrede en de veiligheid in de wereld te handhaven. 
Lidmaatschap van dien Baad impliceert bereidheid om verant
woording te nemen niet slechts voor het eigen land, doch voor 
de gansche volkerengemeenschap (vgl. artikel 24, lid 1 van het 
Handvest) . Gematigdheid is door de eeuwen heen steeds een 
kenmerk van het Nederlandsch-buitenlandsch beleid geweest, en 
is zulks ook thans nog. Terughoudendheid in een orgaan als den 
Veiligheidsraad zou echter, telkens wanneer reëele belangen op 
het spel staan, misplaatst zijn, en de Regeering terecht bloot
stellen aan het verwijt hare internationale verplichtingen te 
verzaken. 

In antwoord op de algemeene vraag een uiteenzetting te mo
gen ontvangen van de politiek, welke Mr. van Kleffens heeft 
gevoerd in den Veiligheidsraad, moge het volgende worden 
geantwoord aan de hand van het ,,Rapport du Conseil de 
Sécurité a 1'Assemblée Générale (A/93), welk document gelijk
tijdig met de indiening van deze Memorie van Antwoord op de 
Griffie wordt neergelegd. 

Dit document bevat een systematisch overzicht van alles, 
wat in den Veiligheidsraad is behandeld in de periode van 
17 Januari tot 15 Jul i 1946 ' ) . Hierbij moge reeds dadelijk naar 
voren worden gebracht, dat de Veiligheidsraad niet — gelijk dit 
vroeger met den Volkenbondsraad het geval was — enkele ma
len per jaar een zitting van beperkten duur houdt, doch dat, 
zooals bepaald is in artikel 28 van het Handvest de Eaad „zoo
danig is georganiseerd, dat hij voortdurend zal kunnen function
neeren". In verband hiermede krijgt men een juist beeld van 
de werkzaamheden van den Veiligheidsraad, wanneer men 
deze werkzaamheden niet indeelt volgens bepaalde data, maar 
volgens onderwerpen, die aan de orde zijn geweest. 

He t belangrijkste werk van den Veiligheidsraad is wel ge
weest het behandelen van vragen, die verband houden met het 
handhaven van internationalen vrede en veiligheid. Omtrent 
vier zaken, welke in de eerste maanden van het bestaan van 
den Veiligheidsraad aan de orde zijn geweest, nl. de klacht van 
Iran omtrent de aanwezigheid van strijdkrachten van de Sovjet
unie in dat land, de klacht van de Sovjet-Unie omtrent de 
aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland, de klacht 
van de Ukraïne omtrent toestanden in Indonesië, en tenslotte 
de klacht van Syrië en den Libanon omtrent de aanwezigheid 
van Fransche en Britsche troepen aldaar, werd reeds aan de 
Staten-Generaal verslag uitgebracht in de „Nota van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken over het Eerste Gedeelte 
van de Eerste Algemeene Vergadering van de Vereenigde Na
t ies" . De beide andere politieke zaken, welke sindsdien door den 
Raad zijn behandeld, zijn de klacht van de Ukraïne over toe
standen in Griekenland en in de tweede plaats het Spaansche 
vraagstuk 2 ) . Wat het eerste van deze beide laatstgenoemde 
onderwerpen betreft, dat op 20 September van de agenda is 
afgevoerd, moge voorloopig worden verwezen naar hetgeen 
hieromtrent in het bovenvermelde document van den Veilig
heidsraad wordt medegedeeld. Wat betreft het Spaansche 
vraagstuk, daarop wordt hieronder nog nader teruggekomen. 
Zoolang deze zaak door den Veiligheidsraad niet was afgehan
deld, was ondergcteekende van oordeel, dat het oogenblik nog 
niet gekomen was voor een afzonderlijk verslag aan de Staten
Generaal; thans staat vast, dat de Vergadering zich eveneens 
hiermede zal bezighouden. Nu intusschen door de Kamer hier
naar wordt gevraagd, wordt reeds een afzonderlijk overzicht 
van de Spaansche kwestie over de geheele periode van 8 April 
tot 4 November als bijlage IV aan deze Memorie van Antwoord 
toegevoegd. 

Gelijk blijkt uit het eerder genoemde rapport van den Veilig
heidsraad zijn de verdere werkzaamheden te verdeelen. over de 
volgende rubrieken. Er is in de eerste plaats het Generale Staf 
Comité, waarin Nederland krachtens het Handvest geen zitting 
heeft en dat zich nog slechts met procedure-aangelegenheden 
heden heeft bezig gehouden. Hoofdstuk I I I behandelt ten 
eerste verschillende verkiezingen, waarvan reeds melding is ge
maakt in de bovengenoemde Nota over het Eerste Gedeelte van 
de Eerste Algemeene Vergadering te Londen. 'Verder worden 

1) Omtrent de latere zittinpen worden de processen verbaal, voor 
zoover deze zijn verschenen, toegevoegd. 

2) liet voorstel van de Sovjet-Unie, betreffende de aanwezigheid van 
vreemde troepen op niet-vijandelijk gebied, werd niet op de agenda ge
plaatst : het zal thans in de Vergadering aan de orde komen. 

hier vermeld werkzaamheden van het Comité van deskundigen 
betreffende de opstelling van het Huishoudelijk Reglement. 
Naast deze minder belangrijke aangelegenheden worden in het
zelfde Hoofdstuk nog twee belangrijke vragen genoemd, nl. de 
bestudeering van het vraagstuk van de atoomenergie en de toe
lating van nieuwe leden. De instelling der Commissie voor de 
atoomenergie werd reeds medegedeeld in de Nota over de Alge
meene Vergadering te Londen, terwijl de werkzaamheden van 
deze Commissie nog niet zoover zijn gevorderd, dat thans aan
leiding bestaat hierover een verslag aan de Staten-Generaal voor 
te leggen. Wat verder betreft de toelating van nieuwe leden 
wordt opgemerkt, dat deze aanvragen, na in den Veiligheidsraad 
te zijn behandeld, nog in de Vergadering aan de orde moeten 
komen, zoodat het meer aangewezen is hierover te rapporteeren, 
nadat de Algemeene Vergadering hiermede gereed zal zijn ge
komen. 

De aanvrage van Zwitserland om als niet-lid van de Vereenig
de Naties partij te mogen worden bij het Statuut van het Inter
nationale Gerechtshof, werd naar een Comité van deskundigen 
verwezen, en daarna eenstemmig toegestaan. 

Uit het bovenstaande moge blijken, dat ondergeteekende er 
naar streeft, de Staten-Generaal zoo veel mogelijk in kennis te 
stellen met hetgeen in den Veiligheidsraad wordt behandeld, 
waarbij echter valt te bedenken, dat het Departement niet over 
voldoende geschoolde krachten beschikt om dit sneller en uit
voeriger te doen. Bovendien is het niet mogelijk een officieel 
verslag over te leggen, voordat de officieele stukken uit New
York zijn ontvangen, hetgeen gegeven het feit, dat het Secre
tariaat aldaar nog niet volmaakt functionneert, gewoonlijk eerst 
na geruimen tijd geschiedt. Zoo zijn thans geen Processen-ver
baal van den Raad verschenen na de zitting van 28 Augustus. 

Bij het bepalen van de stem van Nederland in den Veilig
heidsraad is de Nedprlandselip vprtegonAvnm'rliprinfr sfpprls 700 
objectief mogelijk te werk gegaan. Daarbij is zonder uitzonde
ring gepoogd drieërlei standpunt in harmonie te brengen: nl. het 
belang van het zwaar geteisterde Koninkrijk, het belang van 
de door den oorlog getroffen landen, en het belang der Vereenigde 
Volkeren. Naar het oordeel der Regeering is de heer van Kleffens 
in deze zware taak op uitnemende wijze geslaagd; zij had en 
heeft vol vertrouwen in diens beleid, dat door haar zonder reser
ve werd en wordt goedgekeurd. 

Uit de gematigdheid van het Nederlandsche buitenlandsche be
leid in beproefden trant, vloeit voort, dat onze politiek nimmer 
agressief, doch constructief-verzoenend is. Indien een andere 
indruk heeft post gevat wordt zulks door de Kegeering betreurd. 
Zij verheelt zich niet, dat de Nederlandsche pers tengevolge 
van de papierschaarschte niet in de gelegenheid i&' geweest uit
voerige beschouwingen aan internationale vraagstukken te 
wijden, zooals zulks vóór den oorlog het geval pleegde te zijn. 
Hierdoor is het licht der publiciteit nog meer dan anders komen 
te vallen op de verrichtingen der eigen delegaties, terwijl het 
niet mogelijk was haar optreden in algemeen verband toe te 
lichten. Daarnaast moge er de aandacht op worden gevestigd, 
dat in internationale bijeenkomsten tegenwoordig een forschere 
toon wordt gebezigd dan voor den oorlog gebruikelijk was. Dat is 
een feit, waarmede rekening dient te worden gehouden, derhalve 
ook door de Nederlandsche delegaties. 

De organisatie der Vereenigde Naties is niet ontstaan ten ge
volge van revolutionnaire beginselen, maar is te beschouwen als 
een uiting van een streven, de beginselen vain vrede en broeder
schap, van menschcnliefde en van samenwerking, die door alle 
godsdiensten ter wereld worden gepredikt, te bevorderen. Wel 
verre van de wereld te willen ordenen zonder inachtneming van 
God's woord, en het recht van den sterkste tot uitgangspunt te 
nemen, liggen aan deze organisatie beginselen ten grondslag, die 
op de Goddelijke ordonnanties berusten. Dat deze organisatie, die 
idle volkeren der aarde beoogt te omvatten, zich niet op de basis 
van een bepaalden godsdienst of belijdenis kan stellen, ligt voor 
de hand. Zij, die zich uit dezen hoofde tegen zoodanige organisatie 
keeren, laden naar de meening der Regeering een zware verant
woordelijkheid op zich. Indien ook deze organisatie, gelijk de 
Volkenbond, faalt, zal de oorzaak daarvan niet zijn, dat zij op 
onjuisten grondslag berust, maar dat de menschheid, in haar 
kortzichtigheid en onverstand, wederom de hand niet weet to 
grijpen, die haar, te harer redding, ingevolge God's bestel nog
maals wordt gereikt. 

Dultschland. 
De meening der Kamer, volgens dewelke de politiek ten aan

zien van Duitschland een der belangrijkste vraagstukken is 
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waarvoor ons land gesteld is, wordt door de Regeering geheel 
gedeeld. Dit onderwerp heeft bij voortduring haar aandacht; in 
verband met de ingewikkeldheid en de veelheid der quaesties, 
die met het Duitsche vraagstuk, zoowel politiek, economisch 
als anderszins verband houden, zijn dan ook bijzondere voor
zieningen getroffen ten einde de Begeering in staat te stellen 
haar standpunt te bepalen. Op dit oogenblik acht zij den tijd 
echter nog niet gekomen om in bijzonderheden een uiteenzetting 
te geven van de beginselen waardoor zij zich bij de behandeling 
van het onderhavige vraagstuk laat leiden. Eenerzijds is de 
bestudeering dezer materie, hoewel zij zich in een vergevorderd 
stadium bevindt nog niet beëindigd. Anderzijds pleegt de Re
geering nopens het Duitsche vraagstuk overleg met de Belgische 
Begeering ten einde de standpunten van beide zooveel moge
lijk in overeenstemming te brengen. Zoolang dit overleg gaande 
is zou het praematuur zijn daaromtrent eenzijdig mededeeling 
te doen. Het verheugt de Regeering inmiddels te kunnen mede
deelen, dat reeds gebleken is van een groote mate van overeen
stemmend inzicht ter zake tusschen beide Begeeringen. 

Onder verwijzing naar hetgeen bij de beschouwingen over het 
algemeen karakter van het buitenlandsch beleid, ten aanzien 
van het Duitsche vraagstuk bereids werd opgemerkt, wenscht 
de Regeering reeds thans uitdrukkelijk vast te stellen dat haars 
inziens een economische herleving van Duitschland zeer wel 
kan worden bereikt zonder tevens het gevaar van hernieuwde 
Duitsche agressie te doen ontstaan. Dit impliceert dat aan het 
Duitsche volk in ieder geval bestaansmogelijkheden dienen te 
worden gelaten. Met dezen factor heeft de Regeering bij de 
opstelling harer voornaamste territoriale en economische ver
langens ten aanzien van Duitschland dan ook ter dege rekening 
gehouden. 

He t komt den ondergeteekende juist voor alvorens in te gaan 
op de beschouwingen ten aanzien van de economische verhou
ding tot Duitschland en andere landen er op te wijzen, dat ten 
opzichte van het buitenlandsch economisch beleid coördinatie 
tusschen de verschillende daarbij betrokken Ministeries is tot
stand gebracht door de instelling van het Directoraat-Generaal 
der Buitenlandsche Economische Betrekkingen, dat gesteld is 
onder verantwoordelijkheid van zijn ambtgenoot van Econo
mische Zaken. Gezien den nauwen samenhang tusschen het 
buitenlandsch economisch beleid en het buitenlandsch beleid in 
zijn geheel, bestaat er uiteraard voortdurend samenwerking 
tusschen het Departement van ondergeteekende en het Depar
tement van Economische Zaken. 

Voor zoover in het volgende gedeelte van deze Memorie 
vraagstukken van bovenbedoelden aard worden behandeld, ge
schiedt zulks geheel in overleg met bovenvermelden ambt
genoot. 

ledere gelegenheid om de Groote Mogendheden te door
dringen van het belang dat ons land heeft bij een herstel van 
de relaties tusschen Nederland en zijn Duitsche achterland 
wordt benut. Zulks is ook zeer onlangs nog, bij alle daarvoor 
in aanmerking komende instanties, in New-York en elders in 
de Vereenigde Staten het geval geweest. Dat geleidelijk aan 
een beter begrip ontstaat voor de problemen waarvoor ons land 
zich ten opzichte van Duitschland geplaatst ziet, is niet aan 
twijfel onderhevig. 

Ook het feit, dat reeds delegaties uit de Amerikaansche en 
Fransche zones den Haag hebben bezocht en de komst van een 
Britsche delegatie is aangekondigd, toont dat er verbetering in 
den toestand is ingetreden. De Begeering moet hier echter aan 
toevoegen, dat de concrete resultaten, welke tot nog toe zijn 
bereikt nog zeer gering zijn. Nog steeds ondervindt het reizigers
verkeer met Duitschland buitengewoon groote moeilijkheden, 
het handelsverkeer is vergeleken bij vroeger van zeer geringen 
omvang. Onze scheepvaart en havens worden nog steeds zoo 
min mogelijk gebruikt en het is nog niet mogelijk bij den export 
van Nederlandsche producten als groenten het Nederlandsche 
belang voldoende tot zijn recht te laten komen. 

Ten aanzien van de blokkade van onze Oostgrens kan de Be
geering niet anders doen dan voortgaan met het bepleiten van 
een soepeler standpunt. Tegelijkertijd tracht zij echter ook van 
haai zijde al datgene te doen wat kan bevorderen, dat de Neder
landsche handel weer door deze blokkade heendringt. Met het 
oog hierop en teneinde het handelsverkeer weer op gang te 
brengen heeft zij gaarne medegewerkt aan de oprichting van 
de Nederlandsche Trust Maatschappij voor den Handel met het 
Buitenland, welke ten doel heeft op te treden als het centrale 
orgaan van het Nederlandsche bedrijfsleven voor het weder op 

gang brengen van den handel met Duitschlamd. Een dergelijk 
orgaan is noodig met het oog op de eischen, welke de bezettings
autoriteiten aan den handel stellen. 

Dit orgaan zal tot taak hebben met steun der Overheid de 
mogelijkheden in Duitschland te onderzoeken, in overleg en 
samenwerking met de bezettingsautoriteiten. Van Nederlandsche 
zijde zal zooveel mogelijk activiteit worden ontwikkeld, waarbij 
van de bijzondere kennis van het Nederlandsche bedrijfsleven 
nopens de Duitsche economie zooveel mogelijk profijt getrokken 
zal worden. 

Het feit, dat de Britsche en Amerikaansche bezettingsautori
teiten in Duitschland de Duitsche havens voortrekken boven de 
Nederlandsche, moet worden toegeschreven aan financieele over
wegingen, welke met zuiver economische kostenverhoudingen 
niets meer te maken hebben. 

Dat voor de traditioneele en structureele ligging van Neder
land in het verkeerscomplex voldoende begrip worde getoond is 
een eisc'i. welke bij herhaling en overal waar zulks pas geeft 
wordt naar voren gebracht. Het is naar de meening van den 
ondergeteekende niet juist, dat door de Duitschers in Nederland 
gestolen havenwerktuigen nog in Duitschland zouden worden ge
bruikt. Er bevindt zich inderdaad nog van dit Nederlandsche 
materiaal in Duitschland. 

Van de 45 uit Nederland door de bezetters weggevoerde laad
bruggen, stoom en electrische kranen zijn nog slechts zeven 
teruggevoerd. 

Tien havenwerktuigen werden onder Nederlandsche leiding 
gedemonteerd om teruggevoerd te worden. Op de teruggave van 
de overige wordt bij '1° Geallieerden aangedrongen. Er is alle 
reden om aan te nemen, dat deze teruggave haar beslag zal 
krijgen, zij het ook met vertraging. 

Gezegd kan worden dat van de haveninrichtingen in het 
algemeen tot op heden ongeveer 16 pet. is teruggevoerd, terwijl 
naar schatting dit percentage tot 45 pet. zal stijgen. Voor deze 
restitutiegoederen behoeft uiteraard geen betaling te worden 
gedaan. Van betaling in dollars is in het geheel geen sprake. 

Wat de scheepvaart, in het bijzonder de binnenscheepvaart 
betreft, en de groote Nederlandsche belangen waarop alle 
hier aan het woord zijnde leden terecht wijzen, heeft de Eegee
ring van een duidelijk prineipieele houding aan de Geallieerden 
doen blijken. Verwezen moge worden naar het aan de Kamer 
overgelegde memorandum ter griffie van de Kamer nedergelegd 
bij schrijvenvan 5 November 1946 (Zitting 1946—1947, no. 352). 

Ook in het meer feitelijke overleg met de bezettingsautori
teiten maakt dat vraagstuk steeds een voorwerp van dis
cussie uit. 

Het is op het oogenblik niet geheel duidelijk in hoeverre het 
economische plan voor Duitschland van den geallieerden controle
raad nog van toepassing is. Het Departement van Economische 
Zaken heeft in samenwerking met de andere Departementen een 
nota uitgewerkt, waarin de gevolgen van bedoeld plan voor de 
Nederlandsche economie worden uiteengezet. Deze nota zal wor
den voorgelegd aan het Emergency and Economie Committee for 
Europe. He t is echter juist, dat de schade van de huidige 
positie in Duitschland voor de Nederlandsche economie moeilijk 
onder cijfers is te brengen, aangezien het welhaast ondoenlijk 
is complete gegevens te verkrijgen over het zoo belangrijke 
driehoeks en transitoverkeer. 

De klachten over de belemmeringen welke Nederlandsche 
eigenaren van of belanghebbenden hij Duitsche ondernemingen 
ondervinden bij bun pogingen hun belangen waar te nemen, deelt 
de Regeering. Eerst sedert kort is hiervoor een zij het geheel 
onvoldoende gelegenheid geschapen. 

Het kan niet ontkend worden, dat aan personen, behoorende 
tot de landen, welke een zone van Duitschland bezet houden, 
meerdere faciliteiten verleend worden. Geen bewijzen zijn aan
wezig, dat zakenlieden uit landen, welke niet zulk een zone 
bezetten, voorrechten verleend worden boven Nederlanders. 

De uitvoer van tuinbouwproducten stuit op dezelfde moeilijk
heden als onze Rijnvaart en havendiensten. Ook hier zijn het 
overwegingen van uiterste zuinigheid, welke de bezettings
autoriteiten ertoe brengen slechts in zeer beperkte mate over 
te gaan tot den aankoop van deze producten. De vraag moet 
zelfs onder het oog worden gezien, in hoeverre een permanent 
verarmd Duitschland niet een blijvende vermindering van de 
mogelijkheid tot uitvoer van bepaalde Nederlandsche producten 
zal beteekenen. De Regeering zal echter niets ongedaan laten 
om waar mogelijk den export naar Duitschland te bevorderen. 

De terugvoering der door de Duitschers geroofde Nederland

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1946—1947. 
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sche goederen heeft thans een bevredigend verloop. Overigens 
werd de indruk verkregen, dut het de Sovjet-autoriteiten ernst 
is om de restituttie op de juiste wijze af te wikkelen, en kan 
aangenomen worden, dat de goederen in deze zone aanwezig, 
na korteren of langeren duur terugkeeren. 

Bij het geheele restitutieprobleem blijft de groote moeilijkheid 
het vinden der Nederlandsche eigendommen. Het terugtransport 
der gevonden en vrijgegeven objecten heeft een goed verloop. 

Een gespecificeerde opgave der teruggevoerde goederen is 
uiterst moeilijk op te stellen. De groote verscheidenheid der 
goederen, alsmede de verschillende toestand waarin voornamelijk 
kapitaalgoederen zich bevinden on de daaruit voortvloeiende 
groote verschillen en beoordeeling der waarde zijn even zoo vele 
elementen die een nauwkeurige schatting welhaast onmogelijk 
maken. 

Uitgedrukt in geld (taxatie van het Rijksbureau voor Metalen., 
op basis van prijzen 1940) kan de volgende waarde dezer goede
ren per 15 November opgegeven worden: 

Industrieele goederen f 21841000 

Haveninrichtingen 650 000 

Spoorwegen 42 000 000 

Schepen 28 000 000 

Paarden en vee 3 310 000 

Automobielen 114 000 

Waardeartikelen 1265 000 

Zeeschepen P. M. 

f 97 180 000 

Effecten, nominale waarde 22 648 000 

Totaal f 119 828 000 

Hieronder zijn niet begrepen de eultureele goederen. 
Een groot gedeelte der gestolen verbruiksgoederen moet als 

verloren worden beschouwd, hetzij als werkelijk verloren, al
thans geconsumeerd, hetzij als verloren, omdat het opzoeken 
daarvan veelal onbegonnen en in kosten onverantwoord werk 
zou zijn. 

Ten aanzien van de restitutie van eultureele goederen, kan het 
volgende opgemerkt worden. 

Van de kunstwerken van bijzondere waarde — men zou kun
nen zeggen van die objecten, welke de museale beteekenis be
zin en — is circa 80 % naar Nederland teruggekeerd. Dit is te 
verklaren, doordat deze dikwijls geconcentreerd opgesteld waren. 

Aan de minder belangrijke kunstvoorwerpen is op dit oogen
blik nog geen 20 % gerestitueerd. Vooral in de Engelsche zone 
kan nog veel opsporingswerk verricht worden, waartoe juist kort 
geleden de toestemming werd gegeven. 

Zeer bevredigende resultaten werden bereikt ten aanzien van 
bibliotheken. 

In duidelijke gevallen van roof kunnen oorspronkelijke eige
naren in hun eigendom worden hersteld. 

In andere gevallen blijven de goederen, onder beheer van de 
Stichting Nederlandsen Kunstbezit, totdat zekerheid bestaat 
omtrent de rechtspositie der teruggevoerde goederen. Belangheb
benden kunnen in dergelijke gevallen een uitspraak uitlokken 
van de Afdeeling Reehtsspraak van den Raad voor Rechts
herstel. 

Bij de goederen, welke destijds geheel vrijwillig verkocht zijn, 
volgt in de meeste gevallen geen teruggave aan de oorspronke
lijke eigenaren. 

De terugvordering der Nederlandsche binnenschepen uit 
Duitschland en de voeding der aan boord wonende schippers 
mankt een voorwerp uit van de aanhoudende zorg der Re
geering. 

Ondergeteekende kan in overleg met zijn Ambtgenoot van 
Verkeer het volgende antwoorden aan die leden, die daaromtrent 
hunne bezorgdheid uitdrukten. 

Aangezien over de terugvoering nog steeds wordt onderhan
deld, schijnt het juist heden te volstaan met het hierna op te 
nemen overzicht van den huidigen stand van zaken. 

De Duitschers voerden uit ons land weg naar Duitschland, 
Frankrijk en Italië te zamen circa 2625 vaartuigen 

1'er 15 November 1946 waren teruggevoerd 1395 ,, 

Resteert 1230 vaartuigen 

Van de 1230 vaartuigen bevinden zich in: 
Duitschland 1050 vaartuigen 
Frankrijk 22 
Italië 7 

Totaal 1079 vaartuigen 

De 1050 vaartuigen, die zich nog in Duitschland bevinden zijn 
als volgt over verschillende Geallieerde zones verdeeld: 

Engelsche zone: 

Hamburg 80 
Emden 70 

Mittellandkanaal 358 
508 

Amcrikaanschc zone: 

Bremen 50 

Wesermünde 100 
Wiesbaden 80 
Brohl 42 

272 

Russische zone: 220 
Fransche zone. 50 

Totaal 1050 

In de Duitsche havens langs de Noordzee hggen derhalve 
300 vaartuigen, t .w.: 

te Hamburg 80 
Emden 70 
Bremen 50 

Wesermünde 100 

300 

Ten aanzien van den toestand der schippers die zich aan 
boord bevinden van binnenschepen., welke nog niet gerepatrieerd 
konden worden, kan het volgende worden vermeld: 

Het betreft hier schippers, die al of niet onder dwang ge
durende den oorlog met hunne schepen in Duitschland hebben 
gevaren, en wier schepen ofwel nog niet konden worden gere
patrieerd, dan wel zelfs nog niet door de geallieerde autoriteiten 
werden vrijgegeven. 

De omstandigheden na de capitulatie van Duitschland waren 
zoodanig, dat een uniforme regeling van de voedselvoorziening 
niet bereikt kon worden. Zoodoende gelden verschillende rege
lingen voor de hieronder te vermelden vier gebieden, welke na 
moeizame voorbereidingen met de bezettingsautoriteiten tot 
stand gebracht konden worden. 

a) Noord-West Duitschland: 
In deze gebieden worden, thans Engelsche en Amerikaansehe 

legerrantsoenen uitgereikt welke als niet ruim, doch voldoende 
beschouwd kunnen worden. 

b) Het Rijngebied: 

Hier ontvangen de schippers pakketten gelijkwaardig aan de 
Nederlandsche rantsoenen. 

e) In het gebied van het Mittellandkanaal verstrekt de 
U.N.R.R.A. gratis levensmiddelen. Deze worden nog aangevuld 
door aanvullende pakketten verstrekt door de Local Agents. 

d) In de Russische zone van Berlijn ontvangen, de schippers 
het Duitsche distributie rantsoen in de klasse V (ter waarde 
van 1450 cal. per dag) waarop een noodzakelijke aanvulling 
wordt gegeven in den vorm van twee Roode Kruispakketten per 
maand. Eén daarvan ontvangen de schippers als leden der Ne
derlandsche Kolonie, één in hunne hoedanigheid van schipper. 
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De pakketten bevatten steeds 250 gram vet (spek) en 250 gram 
boter. Eenerzijds tracht de Nederlandsche Vertegenwoordiging de 
schippers in aanmerking te brengen voor een hooger geklasseerd 
distributierantsoen, anderzijds is een organisatie, ten. doel heb
bend om, gelijk aan den Eijn reeds het geval is, de schippers 
Nederlandsche rantsoenen rechtstreeks uit Nederland te zenden, 
in vergaanden staat van voorbereiding. 

De belangen der in Duitsehland wonende of tijdelijk verblij
vende Nederlanders hebben de volle aandacht van den onder
geteekende. Hunne belangen worden beschermd, de Locale 
Agenten der N.M.AI. staan hen met raad en daad bij, zij worden., 
waar mogelijk, uit het vaderland van extra voedsel voorzien, 
regelmatig worden radio-uitzendingen, speciaal voor hen be
stemd, gehouden. 

Inderdaad verblijven ook Nederlanders' in de Eussische be
zettingszone van Duitsehland. Dat een deel van hen in Siberië 
zou zijn tewerkgesteld is ondergeteekende ook slechts bij ge
ruchte bekend. In de gevallen, dat gegevens ter beschikking 
staan of vermoedens dienaangaande zijn gerezen, doet onder
geteekende steeds al het mogelijke voor repatrieering. 

Met betrekking tot de te Parijs vastgestelde percentages voor 
de verdeeling van Duitache herstelbetalingen onder de geallieerde 
deelgenoot-en heeft de Regeering Cr zich ter dege van vergewist, 
dat bij de vaststelling van elk land's aandeel behalve met de 
absolute grootte van de aangerichte schade ook rekening is ge
houden met den relatieven omvang daarvan. De bezettingskosten 
zijn voor ons land naar verhouding belangrijk zwaarder geweest 
dan voor de meeste andere geallieerde landen, in het bijzonder 
ook wegens de financieele gevolgen van de opheffing der deviezen
grens tussehen Nederland en Duitsehland. Als gevolg van het 
feit. dat de bezettingskosten in aanmerking zijn genomen, ter
wijl daarnevens de mate van ontwrichting der nationale economie 
heeft meegeteld, staat het vast, dat ook met den relatieven om
vang van de geleden oorlogsschade is rekening gehouden. 

Positieve gegevens over te verwachten herstelleveranties zijn 
steeds moeilijk te geven, aangezien omvang van de ter verdeeling 
beschikbare hoeveelheden benevens het tempo der aflevering niet 
behoort tot de competentie van het Intergeallieei'd Agentschap 
voor de Herstelbetalingen te Brussel, waarvan Nederland deel 
uitmaakt, doch tot de uitsluitende bevoegdheid van het ge
allieerd bestuur over Duitsehland. Niet verheeld behoeft te wor
den. da( het beschikbaarstellen van herstelleveranties belangrijk 
ten achter is gebleven bij hetgeen dienaangaande in uitzicht stond 
en bij hetgeen, waartoe de irroote Mogendheden bij de verklaring 
van Potsdam hadden besloten. Deze feitelijke toestand kan op 
zichzelf geen aanleiding geven de te Parijs tot stamdgekomen 
overeenkomst onbevredigend te achten. Het aldaar tot stand ge
brachte stuk, schiet naar het oordeel der Regeering, niet te kort 
bij hetgeen redelijkerwijze mocht worden verwacht. He t ligt 
in de bedoeling spoedig gevolg te geven aan het voornemen de 
overeenkomst van Parijs aan de Staten-Generaal ter ratificatie 
voor te leggen. 

Wat betreft do vraag of het niet mogelijk is Duitsch cul
tureel bezit als herstelbetaling te vorderen ter vergoeding van den 
ontzaglijken roof. is het de indruk der Regeering, dat de bezet
tende macht in Duitsehland afwijzend staat tegenover de ge
dachte om bepaalde kunstwerken uit Duitsch bezit af te geven 
aan geallieerde landen ter vervanging van overeenkomstig cul
tureel bezit, dat verloren is gegaan. 

Veel minder nog zal dus de idee, dat cultureel bezit door 
Duitsehland alleen vanwege zijn economische waarde zou moeten 
worden afgestaan, worden aanvaard. Waar men bij de restitutie 
van kunstvoorwerpen een zeer ruim standpunt heeft ingenomen, 
opdat inderdaad de gedupeerde landen zooveel mogelijk in de 
gelegenheid worden gesteld het nationale bezit terug te krijgen, 
is de Regeering van meening de zienswijze van de geallieerde 
bezettingsmachten te moeten aanvaarden. 

Door indiening van het memorandum bij de betrokken 
Mogendheden over de Nederlandsche verlangens inzake grens
correcties en aanverwante vraagstukken, is deze aangelegenheid 
thans in den door de Begeering meest geschikt geachten vorm 
op het internationale terrein gebracht. Tn verband daarmede 
acht zij publicatie van het rapport van de Staatscommissie 
inzake het annexatievraagstuk op dit oogenblik niet oppor
tuun. 

De meening van zeer vele leden, dat het zeer wenschelijk zou 
zijn flat Nederland aan do bezetting van Duitsehland zou 
deelnemen, wordt door de Regeering geheel onderschreven. 
Reeds geruimen tijd geleden werd met de betrokken mogend
heid overeenstemming bereikt dat Nederlandsche troepen, zoo

dra deze beschikbaar zouden zijn, aan bedoelde bezetting zou
den deelnemen. Tot dusverre is het tengevolge van de zware 
eischen die aan de landmacht worden gesteld, niet mogelijk 
geweest een troepencontingent voor het beoogde doel te for
mceren. De Regeering vertrouwt echter dat het in den loop van 
he t volgende jaar mogelijk zal zijn met een bevredigende 
troepensterkte aan de bezetting van Duitsehland deel te nemen. 

Ter vermijding van misverstand moge hierbij worden opge
merkt dat deelneming aan de bezetting van Duitsehland niet 
met zich mede brengt dat ook het bestuur in het door Neder
landsche troepen te occupeeren gebied door Nederland gevoerd 
zou worden. Hoewel de Regeering de opvatting onderschrijft 
dat een zoodanig Nederlandsch bestuur in geen enkel opzicht 
voor dat van andere bezettende mogendheden zou behoeven 
onder te doen, acht zij, in het licht van de ervaringen met een 
vierledig bestuur van Duitsehland opgedaan, nog verder door
gevoerde splitsing bepaald onraadzaam. 

België en Luxemburg. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden die met betrekking 
tot de met België en Luxemburg gesloten douane-overeenkomst 
van 5 September 1944, gaarne zouden vernemen, wanneer de 
voorstellen tot het vaststellen van een gemeenschappelijk Douane
tarief bij de Kamer kunnen worden ingediend, kan worden mede
gedeeld, dat door den Administratieven Raad voor de douane
regelingen, bedoeld in de douane-overeenkomst, thans een voor
stel voor een gemeenschappelijk tarief aan de Nederlandsche, 
Belgische en Luxemburgsehe Regeeringen is aangeboden. Het 
kan thans binnen enkele maanden, tezamen met de overeen
komst zelve en een nog te sluiten aanvullend protocol, aan de 
Kamer worden voorgelegd. Volgens de bepalingen dier overeen
komst ligt het in het voornemen de douane-unie uit te breiden 
tot een nog nauweren vorm van economische samenwerking, 
welke uiteindelijk tot een economische unie tussehen Nederland, 
België en Luxemburg zal moeten leiden. 

Wat betreft de mogelijkheid om ook Frankrijk in de sfeer dezer 
regionale economische samenwerking te betrekken, moge hier 
volledigheidshalve worden gewezen op de economische overeen
komst tot onderling overleg tussehen de Fransche Republiek, het 
Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot
hertogdom Luxemburg, dtl. 20 Maart 1945 te Parijs gesloten. 

In het kader dezer overeenkomst vindt reeds regelmatig over
leg plaats tussehen vertegenwoordigers van de betrokken landen 
over economische vraagstukken, welke van gemeenschappelijk 
belang zijn. Dit overleg heeft met name geleid tot een' nauw 
contact tussehen de delegaties van Frankrijk, België/Luxem
burg en Nederland, welke deelgenomen hebben aan de internatio
nale conferentie over handel en werkverruiming, welke te 
Londen in de maanden Üctober-Noveniber van dit jaar heeft 
plaats gevonden. 

In hoeverre deze vorm van samenwerking zal kunnen leiden 
tot regionale groepeeringen is een vraag, welke niet uitsluitend 
door de Nederlandsche Regeering kan worden beantwoord en 
welke grootendeels afhankelijk is van de toekomstige politieke 
en economische ontwikkeling in Europa 

Zooals reeds werd opgemerkt streeft de Regeering naar ver
inniging der betrekkingen met België en Luxemburg. Dit geldt 
uiteraard ook voor de cultureele relaties met deze landen, waar
van vele leden de wenschelijkheid bepleitten. In dit verband 
moge de aandacht worden gevestigd op het verdrag betreffende 
de cultureele en intellectueele betrekkingen tussehen Nederland 
en België, dat op 10 Mei 1940 tot stand kwam, en waarvan de 
indiening bij de Kamer binnenkort kan worden tegemoetgezien. 

Op militair gebied hebben gedurende den oorlog, en ook sinds 
de bevrijding, nuttige contacten met de bevoegde Belgische auto
riteiten plaats gevonden. Ondergeteek-ende moge in dit verband 
verwijzen naar het communiqué dat op 18 October jl. door 
zijnen ambtgenoot van Oorlog bekend werd gemaakt. 

Wat betreft de bezorgdheid van eenige leden over de vereenig
baarheid van de douane-overeenkomst van 5 September 1946 
niet de door de Vereenigde Staten van Amerika voorgestelde uit
breiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid, waarom
trent een conferentie, gelijk hierboven reeds vermeld, te Londen 
werd gebonden, kan worden medegedeeld, dat in het ontwerp
statuut voor een internationale handelsorganisatie, waarover de 
conferentie te Londen heeft onderhandeld, tolunies uitdrukkelijk 
onder bepaalde voorwaarden erkend worden als niet te zijn in 
strijd met de doelstellingen dier organisatie. Evenzeer blijft het 
ontstaan van nieuwe tolunies onder diezelfde voorwaarden moge
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lijk, terwijl wellicht ten overvloede kan worden vermeld, dat de 
Nederlandsch-Belgisch/Luxemburgsche douaneovereenkomst van 
5 September 1944 niet in strijd is met bedoelde voorwaarden 
en ter conferentie als een feit is aanvaard. 

Spanje 

Ondergeteekende deelt de opvatting van de vele leden, die 
van oordeel waren, dat Nederland met betrekking tot Spanje 
geen zelfstandige politiek kan voeren, onafhankelijk van andere 
Mogendheden, althans voor zoover hier gedacht is aan een 
optreden tegenover het tegenwoordig in Spanje heerschende 
regime. Een initiatief van de Nederlandsehe Regeering om dit 
vraagstuk in de vergadering van de Yereenigde Naties te be
spreken behoeft niet meer overwogen te worden, nu in het al
gemeen de kwestie van de betrekkingen tusschen Spanje en 
de Vereenigde Naties reeds op de agenda der Vergadering is 
geplaatst. 

Ter voldoening aan het verzoek van de vele leden, die een 
uiteenzetting wenschten te ontvangen van het standpunt, dat 
Mr. van Kleffens bij de behandeling van de Spaansche aan
gelegenheid in den Veiligheidsraad hei'ft ingenomen, wordt — 
gelijk reeds op 'pagina 7 gezegd — als bijlage IV aan deze 
Memorie van Antwoord een overzicht toegevoegd over de be
handeling van de Spaansche kwestie in den Veiligheidsraad 
over het tijdperk van 8 April tot 4 November 10-10. 

Naar het oordeel van ondergeteekende zou afbreking door 
Nederland van de economische en diplomatieke betrekkingen 
met het huidige Spaansche regime geen ander effect sortee
ren dan dat hierdoor de economische belangen van Nederland, 
alsmede de positie van Nederlanders in Spanje zouden worden 
geschaad; er bestaat dan ook geen voornemen een stap in deze 
richting te doen. Inderdaad is ondergeteekende met vele an
dere leden van oordeel, dat het niet op den weg van Nederland 
kan liggen zich zelfstandig te mengen in de vraag, welk regime 
in Spanje het meest gewenscht is. Er bestaat voorts geen aan
leiding voor ondergeteekende zich uit te spreken over het 
Spaansche bewind, dat aan dat van Franco is voorafgegaan of 
om voorspellingen te doen omtrent den invloed, die van een 
nieuw regime in Spanje zou kunnen uitgaan op de Christelijke 
cultuur in dat land. 

Na hetgeen hierboven is gezegd, meent ondergeteekende 
kort te kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag naar 
het oordeel der Regeering over de resolutie, welke de Kamer
fractie van de Partij van den Arbeid op 3 April 1946 heeft aan
genomen. Slechts worden nog twee opmerkingen toegevoegd. 
H e t kan uiteraard niet op den weg van de Regeering liggen 
zich uit te spreken over terechtstelling en vervolging van per
sonen in een ander land, voorzoover hierdoor niet de inter
nationale vrede en veiligheid in gevaar wordt gebracht; van 
het geval, waarop de resolutie doelt, kan dit niet worden ge
zegd. Of binnen het kader van de Vereenigde Naties aanleiding 
bestaat voor een afzonderlijk overleg tusschen de Nederland
sehe Regeering en andere Staten meent zij te moeten betwij
felen; gelijk reeds werd opgemerkt is een eventueel optreden 
in de Spaansche zaak iets, dat de geheelc volkengemeenschap, 
zooals deze in de Vereenigde Naties is georganiseerd, raakt. 

Italië. 

De eischen door Nederland op de Vredesconferentie te Parijs 
ingediend, betroffen in de eerste plaats schadeloosstelling voor 
verliezen, welke door Italiaansche strijdkrachten, in de Middel
iandsche Zee aan de Koninklijke Marine en de Koopvaardij
vloot waren toegebracht. Deze schadeloosstelling werd becijferd 
op veertig millioen dollar. Voor de betaling ervan zou, in het 
kader van de ontworpen bepalingen, in aanmerking kunnen 
komen de toekenning van Italiaan&ch oorlogsmaterieel of de 
opbrengst van een deel der Italiaansche productie, terwijl ten
slotte eveneens verhaal zou kunnen worden gezocht op een 
zeker deel van de Italiaansche eigendommen in Nederland. 
De laatste wijze van handelen zou, gezien den omvang dier 
eigendommen, nimmer tot veel resultaat kunnen leiden, terwijl 
zij zonder twijfel de toekomstige verhouding met Italië zou 
vertroebelen. De delegatie heeft verklaard, dat Nederland die 
be?yittingen slechts wilde gebruiken als zekerheid, doch niet als 
direct vergoedingsmiddel. 

De eischen, voor schadeloosstelling door middel van herstel
leveringen uit de loopende productie, te Parijs ingediend door 
tal van landen, waren van zulk een omvang, dat de inwilliging 

daarvan het herstel van Italië geheel zou hebben belet. De 
Conferentie beval dientengevolge aan, om alleen die landen voor 
zoodanige leveringen in aanmerking te doen komen, welke recht
streeks slachtoffer van Italiaansche agressie en bezetting waren, 
geworden; de eischen dezer landen werden in de aanbevelingen 
van de Conferentie bovendien nog belangrijk gereduceerd. Hier
door kwam het totaal op een cijfer, dat niet langer ondragelijk 
hoog was voor Italië. Nederland, dat zoozeer van de Duitsche 
agressie en bezetting heeft geleden, kon niet worden gerekend 
te behooren tot de landen die uit soortgelijken hoofde vergoeding 
van Italië zouden, kunnen vorderen. 

Terwijl de delegatie aanvankelijk had gemeend niet slechts op 
het hierboven vermelde oorlogsrnaterieel, maar eveneens op 
herstelleveringen te moeten aandringen, volstond zij tenslotte, 
om de bovenvermelde redenen, met de indiening van een verzoek 
om toewijzing van zeker vlootmaterieel, over welk verzoek de 
Ministers van Buitenlandsche Zaken van de vier groote mogend
heden zullen, moeten beslissen. Ook bij inwilliging van dit ver
zoek zal het grootste deel der door Nederland geleden schade 
onvergoed blijven. Het algemeene belang echter van de reductie 
der opgelegde herstelbetalingen, welke mede door Nederland's 
toedoen kon geschieden, ligt in de omstandigheid, dat het han
delsverkeer van Italië zich daardoor snelier kan herstellen, 
waarmede uiteraard ook Nederland zal zijn gebaat. 

Ten aanzien van de vergoeding van oorlogsschade, toege
bracht aan geallieerde eigendommen in Italië, heeft de Confe
rentie een aanbeveling aan de vier Ministers van Buitenlandsche 
Zaken gedaan om aan Italië de verplichting op te leggen deze 
schade voor 75 % te vergoeden,. De Nederlandsehe delegatie 
heeft zich aanvankelijk gesteld op het standpunt van integrale 
vergoeding dezer schade, aangezien het beginsel van een zoo 
volledig mogelijke compensatie van deze verliezen, die meestal 
in lire zal geschieden en dus de betalingsbalans niet in gevaar 
brengt, billijk en wenschelijk geacht moest worden. De delegatie 
heeft zich bij de eindstemming vereenigd met het voorstel deze 
schade tot 75 % te beperken, doch zij heeft zich verzet tegen 
pogingen om de vergoedingen op een lager percentage te bepalen. 

Inzake het hervatten van het handelsverkeer met Italië kan 
voorts vermeld worden, dat in Augustus van dit jaar onder de 
coördineerende leiding van he t . Directoraat-Generaal van de 
Buitenlandsche Economische Betrekkingen van het Ministerie 
van Economische Zaken in Rome besprekingen met de Italiaan
sche Regsering zijn gevoerd, welke besprekingen geleid hebben 
tot het afsluiten van een handelsaccoord, op grond waarvan 
met name genoemde goederen tot de daarbij overeengekomen, 
hoeveelheid tusschen beide landen uitgewisseld zullen worden, 
alsmede tot het afsluiten van een bij dit commercieelc accoord 
behoorende financieele overeenkomst. Beide accoorden werden 
op 30 Augustus jl. te Rome door den tijdelijk Zaakgelastigde en 
den Italiaanschen Minister van Buitenlandsche Zaken, onder
teekend. Thans worden opnieuw met vertegenwoordigers van de 
Italiaansche Regeering besprekingen gehouden teneinde te ge
raken tot een verdere uitbreiding van het handelsverkeer tus
schen beide landen. Verwacht mag worden, dat deze bespre
kingen tot het gewenschte resultaat zullen, leiden. 

De Memorie van Antwoord inzake het wetsontwerp, dat ten 
doel heeft de Italianen niet meer als vijanden te beschouwen, 
is ingediend bij brief van 15 November 1946, no. 6. 

Scandinavische landen. 

De verhouding van Nederland tot de verschillende Scandi
navische, rijken heeft de volle aandacht van ondergeteekende 
en mede van zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. Het sluiten van cultureele verdragen niet deze 
landen wordt overwogen. In afwachting daarvan wordt reeds 
veel gedaan om de cultureele banden met deze landen nauwer 
aan te halen, o.a. door het organiseeren van tentoonstellingen 
van Nederlandsehe kunst, en ook door hot organiseeren van 
muziekmanifestaties. 

He t is niet juist te zeggen, dat de korte ervaring met het 
handelspolitieke experiment, waaraan de naam Oslo is ver
bonden, destijds niet bemoedigend is geweest. Na de sluiting 
van het Oslo-verdrag heeft echter de handelspolitieke ontwik
keling een keer genomen, die geheel buiten het kader van dat 
verdrag ligt. Indien tot meer geregelde verhoudingen zou 
worden teruggekeerd, zal er zeer zeker aanleiding bestaan de 
Oslo-gedachte weer op te nemen, doch dit in een breeder 
verband, wanneer zoodanige onderwerpen in een algemeene 
economische conferentie ter sprake zullen worden toebracht. 
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Vóór het bijeenkomen van zoodanige conferentie bestaat er 
voor Nederland geen aanleiding op dit gebied initiatieven met 
afzonderlijke staten te nemen, in welk verband erop wordt 
gewezen, dat de verhoudingen met onzen natuurstaat België, 
waarmede wij zeer vele gemeenschappelijke belangen hebben, 
als van afzonderlijken aard moeten worden beschouwd. 

Gezantschap bij den Paus. 

De Eegeering onderschrijft ten volle het standpunt dier leden 
die een gezantschap bij den Heiligen Stoel wenschelijk achten. 
Dat hare onpartijdigheid in kerkelijke zaken hierbij in het 
gedrang zou komen, vermag zij niet in te zien. Indien nog een 
bewijs noodig zou zijn geweest voor den verzoenenden en be
middelenden invloed die de Paus in wereldlijke aangelegenheden 
vermag uit te oefenen, is zoodanig bewijs in de afgeloopen jaren 
onomstootelijk geleverd. Meermalen heeft de Eegeering, ook 
nog vóór een gezantschap bij den Heiligen Stoel was gevestigd 
in aangelegenheden van humanitairen aard een beroep op den 
Paus gedaan; met erkentelijkheid vermeldt zij dat het gevolg 
dat aan hare verzoeken om tussehenkomst werd gegeven er bij 
herhaling toe heeft bijgedragen dat bepaalde quaesties bevredi
gend konden worden geregeld. 

Proces te Neurenberg. 

De met betrekking tot de voorbereiding aan de Nederlandsche 
zijde van het proces te Neurenberg geuite klachten geven den 
ondergeteekende aanleiding het navolgende op te merken. 

Het toezenden aan den vertegenwoordiger der Eegeering bij 
de Internationale Militaire Eechtbank te Neurenberg van de 
door dezen verlangde processen-verbaal en rapporten is inder
daad niet zóó vlot kunnen geschieden, als de Eegeering wel 
gewenscht had. 

De vertraging welke daarbij heeft plaats gevonden, is ont
staan eenerzijds tengevolge van het feit, dat van alle stukken 
vertalingen in de Engelsche en in de Fransche taal moesten 
wolden gemaakt en anderzijls tengevolge van het feit, dat de 
postverbinding tusschen Nederland en Neurenberg niet goed 
functionneerde. Al moge derhalve bij de verzending weleens 
eenige vertraging hebben plaats gevonden, het door den ver
tegenwoordiger verlangde bewijsmateriaal is hem door de Ee
geering toegezonden en is tijdig aan de Eechtbank overgelegd. 
De in het uitgesproken vonnis voorkomende rechtsoverwegingen 
betreffende de schuld van den veroordeelde Seyss-Tnquart too
nen aan, dat de Eechtbank op grond van het van Nederlandsche 
zijde overgelegde bewijsmateriaal het bewijs geleverd heeft ge
acht, dat de veroordeelde gedurende de bezetting in Nederland 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menschelijkheid heeft 
gepleegd. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op het 
feit, dat in bedoelde rechtsoverwegingen meer aandacht is be
steed aan de door den verooi'declde in Nederland dan elders 
gepleegde misdrijven. 

Hoewel te betreuren moge zijn, dat de aanklacht in een voor 
Nederland zoo belangrijke zaak door een vreemdeling moest 
geschieden, kan de ondergeteekende de opvatting geenszins 
onderschrijven als zoude de Fransche aanklager slecht op de 
hoogte zijn geweest. Integendeel, Baron van Tuyll van Seroos
kerken, aan wiens groote toewijding en gaven in dit verband 
door den ondergeteekende gaarne hulde wordt gebracht, heeft 
zijn groote waardeering uitgesproken voor de wijze waarop de 
Fransche aanklager zich in deze materie heeft ingewerkt. 

Een afschrift van het vonnis van Seyss-Inquart in het 
Engelscb en Eranseh, alsmede eene vertaling hiervan in het 
Nederlandsch worden tegelijkertijd met de indiening van deze 
Memorie van Antwoord hij de Griffie der Tweede Kamer ter 
inzage neergelegd. 

Bij de wederingebruikneming van het gebouw van het Depar
tement van Buitenlandsche Zaken werd een klein aantal dos
siers gevonden o.a. bevattende aan en door het toenmalige 
Rijkscommissariaat verzonden telexbericht-en. Hoewel deze 
correspondentie ten gevolde van een misverstand niet op den
zelfden dag. dat erom gevraagd werd, geproduceerd kon wor
den, heeft dit voorval geen enkelen invloed gehad op den gang 
van het proces, aangezien deze stukken reeds den volgenden dag 
overhandigd konden worden. 

Behandeling van Oostenrijkers. % 

In het antwoord op de vragen van den Heer Serrarens1) is 
uiteengezet, dat zij, die voor den „Anschluss" Oostenrijkers 
waren, daarna de Duitsche nationaliteit hebben verkregen. 

Het Besluit Vijandelijk Vermogen (E 133) bepaalt in artikel 
2. lid 2, dat voor de toepassing van genoemd Besluit o.a. als 
vijandelijke onderdanen worden aangemerkt, de natuurlijke 
personen, die te eeniger tijd na 10 Mei 1940 onderdanen zijn 
geweest van een vijandelijken Staat (i.c. Duitschland); ook zij, 
die voor den „Anschluss" de Oostenrijksche nationaliteit beza
ten, vallen mitsdien onder het begrip „vijandelijke onderdanen". 
Wel is waar hebben zij door de Oostenrijksche Wet van 10 Juli 
1945 (Gesetz vom 10 Juli 1945 über die Überleitung in die 
Oesterreichische Staatsbürgcrschaft, Staatsgesetzblatt für die 
Republik Oesterreieh, Jahrgang 1945, 16 <Stüek, no. 59) na
dien met ingang van 27 April 1945 de Oostenrijksche nationali
teit verkregen („erworben") (met uitzondering van hen, die 
het Oostenrijksche bevoegde gezag als „illegalen" — dit zijn 
de Nationaal-Socialisten, die voor den „Anschluss" de Oosten
rijksche nationaliteit bezaten —, beschouwt), doch zoolang de 
„Anschluss" bestond, bezaten zij de Duitsche nationaliteit. 
Bovengenoemde interpretatie van het Besluit E 133 is beves
tigd in het vonnis van de Kamer Amsterdam, Afdeeling Eecht
spraak van den Eaad voor Eechtsherstel, d.d. 16 April 1946 
(Na-oorlogsche Eechtspraak 1946, pag. 385). 

De Eegeering wacht thans af welke personen hun Oosten
rijksche nationaliteit kunnen aantoonen. Op degenen onder 
dezen, die zich niet in strijd met het Nederlandsche belang 
hebben gedragen, zullen alsdan de bepalingen van het Besluit 
E 133 niet langer van toepassing zijn. 

He t beroep op de uitspraak op de Conferentie in Moskou 1943 
is in zoover niet geheel juist daar deze niet volledig wordt weer
gegeven; immers op de verklaring dat de annexatie van Oosten
rijk van nul en geener waarde is, volgt: „Oostenrijk zij er even
wel aan herinnerd, dat het de verantwoordelijkheid draagt, 
waaraan het zich niet kan onttrekken, deel te hebben genomen 
aan den oorlog, aan de zijde van Hitler-Duitschland". 

Het beroep, gedaan op artikel 1 onder 7 van het Besluit E 133 
faalt, daar dit artikel niet anders doet dan een definitie geven 
van „bezet gebied", een definitie, die slechts beteekenis heeft 
voor andere bepalingen van het Besluit E 133 (vgl. art. 7 van 
het Besluit). Ook de Kamer te Amsterdam heeft in haar boven
aangehaald vonnis het beroep op artikel 1 onder 7 als niet ter 
zake dienend verworpen. 

Ciïil Affairs Agreement. 

Van den aanvang af is het de bedoeling van beide partijen 
geweest de regeling, voorgesteld in het schrijven van Generaal 
Clark dd. 9 Juli 1945 te beschouwen als een voorloopige overeen
komst (interim agreement) in afwachting van het tot stand 
komen van een nieuwe regeling betreffende den rechtstoestand 
van leden der Britsche strijdkrachten, welke in Nederland zou
den verblijven of aldaar in dooltocht zouden zijn in verband niet 
de Britsche bezettingszone in Duitschland. De Britsche Eegee
ring zegde toe, binnen korten tijd de Nederlandsche Eegeering 
voorstellen te dezer zake te zullen overlegden. Op 28 Juni jl. is 
aan Harer Majesteit's Ambassadeur te Londen opgedragen, bij 
het Foreign Office aan te dringen op bespoediging van de over
legging dezer voorstellen, en op 6 November jl. is, aangezien van 
de Britsche Eegeering nog eeen voorstellen waren ontvangen, 
opnieuw op deze aangelegenheid teruggekomen. 

De tekst van de nota van Generaal Clark van 9 Juli 1945 is 
ter Griffie ter inzage neergelegd. 

Rijnvaart. 

De op 3 (niet 2) April 1939 op de Fransche Ambassade te 
Brussel tusschen Nederland, België en Frankrijk gesloten 
overeenkomst nopens verschillende vraagstukken, betreffende 
het stelsel toepasselijk op de Rijnvaart met het protocol van 
onderteekening en bijbehoorende notawisselingen, Staatsblad 
22, is oog steeds van kracht. De krachtens artikel 5 van dit 
verdrag ingestelde Commissie heeft dan ook na de bevrijding 
haar werkzaamheden hervat. 

') Zie Aanhangsel tot het Verslag der Handelingen der Tweede 
Kamer, pa£. 91. 

Handelingen der Staten-Gcnoraal. Bijlagen. 1946—1947. 
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Minister zonder portefeuille; organisatie van het Departement. 

De vraag, of het noodig is dat de Nederlandsche vertegenwoor
diger in den Veiligheidsraad den rang van Minister zonder porte
feuille bekleedt, kan ontkennend worden beantwoord. 

In het huidige tijdsgewricht acht de Regeering het echter ge
wenscht, dat de Nederlandsche vertegenwoordiger in dien Raad 
tevens lid van het Kabinet zij; bovendien stelt de Regeering er 
prijs op steeds een beroep te kunnen doen op de ervaring en het 
inzicht waarover Mr. van Kleffens in aangelegenheden van 
internationalen aard beschikt. 

Hoewel de Minister zonder portefeuille veelal in het buitenland 
vertoeft, komt de heer van Kleffens, telkens wanneer mondeling 
overleg geboden lijkt, naar Nederland. Telegrafisch en schrif
telijk contact bestaat uiteraard geregeld. Inderdaad is deze staats
rechtelijke figuur ten onzent een novum. Elders is zij echter, 
met name tijdens den oorlog, meermalen toegepast. De Regee
ring hoopt, dat Mr. van Kleffens, wanneer het lidmaatschap 
van Nederland in den Veiligheidsraad eindigt, lid van het Kabi
net, zal blijven. Eene beslissing is daaromtrent echter nog niet 
genomen. 

Voor den oorlog bestond het Departement, afgezien van de 
zuiver administratieve afdeelingen uit de Directie Protocol, de 
Afdeeling Consulaire en Handelszaken, de Af'deeling Diplo
matieke Zaken, de Afdeeling Juridische Zaken en de Afdeeling 
Volkenbondszaken. 

De wederopvatting en de ontwikkeling van de werkzaamheden 
na den oorlog, alsmede de uitbreiding dier werkzaamheden en 
het gewijzigd karakter daarvan hebben een reorganisatie nood
zakelijk gemaakt. 

De Directie van het Protocol is onveranderd blijven bestaan. 
De Afdeeling Consulaire en Handelszaken is gesplitst in de 
Directie Economische Zaken en de Directie Verkeer en Groote 
Rivieren, daar het beter werd geacht voor de bestudeering van 
de gezamenlijke verkeers-vraagstukken, waaronder vallen het 
Rijnregimc en wat daarmede samenhangt, de technische behan
deling van de Belgische kwesties, het luchtvaartverkeer, kortom 
het geheele vervoer te water, te land en in de lucht, een afzon
derlijke Directie in het leven te roepen. De instelling der beide 
Directies weerspiegelt de oprichting van de Departementen 
van Economische Zaken en van Verkeer, waarmede zij nauw 
samenwerken. 

Voor de behandeling van de personeels-werkzaamheden in het 
buitenland, welke voor den oorlog was ondergebracht bij de 
Afdeeling Diplomatieke en de Afdeeling Consulaire en Handels
zaken werd, in verband met de samenvoeging van de diploma
tieke en consulaire diensten en de uitbreiding van den buiten
landschen dienst een afzonderlijke Directie, de Directie Buiten
landsche Dienst, in het leven geroepen, hetgeen met het oog 
op de samenvoeging van de genoemde Afdeelingen noodzakelijk 
werd geacht en hetgeen strekt tot ontlasting van de werkzaam
heden van de vorengenoemde Afdeelingen. 

De Afdeeling Diplomatieke Zaken werd herdoopt in de Di
rectie Politieke Zaken, welke naam beter aan haar doel beant
woordt. 

Bij de uitbreiding van het terrein der werkzaamheden van 
de internationale organisatie zou de vroegere afdeeling Volken
bondszaken tenslotte te veel aangelegenheden naar zich toe 
trekken, die beter zouden kunnen worden behandeld door de 
speciale afdeelingen tot welker bevoegdheid de problemen in 
kwestie behooren. Het werd meer aanbevelenswaardig geacht 
verschillende aangelegenheden voortaan te laten behandelen 
door de bevoegde afdeelingen en ten aanzien daarvan de taak 
van de vroegere afdeeling Volkenbondszaken te beperken tot 
een coördinatie van de betreffende werkzaamheden der af
deelingen. 

(lczien den politieken inslag van den arbeid der Vereenigde 
Naties scheen het aangewezen, de bedoelde afdeeling te doen 
ressorteeren onder de Politieke afdeeling, hetgeen thans is 
bereikt door deze afdeeling te organiseeren als een afdeeling 
van de Directie Politieke Zaken. 

Het streven, de behandeling der onderscheidene aangelegen
heden zooveel mogelijk te centraliseeren bij de ter zake bevoeg
de afdeelineen, heeft mede geleid tot opheffing van de Juridische 
afdeeling. In aanmerking genomen het juridisch aspect, dat den 
meesten problemen aankleeft, kan het bestaan van een afdee
ling Juridische Zaken ertoe te leiden, dat deze afdeeling,' zich 
vrijwel met alle aangelegenheden heeft in te laten. Als bezwaar 
hiertegen doet zich het gebrek aan technische kennis der materie 

gevoelen. Teneinde hieraan tegemoet te komen, werd het wen
schelijk geacht, de verschillende onderwerpen meer zelfstandig 
door de, betrokken afdeelingen te doen behandelen en deze af
deelingen te voorzien van eigen juristen, die aldus de gelegen
heid krijgen zich in de speciale materie geheel in te werken. 
Teneinde echter ook hier de noodige coördinatie te bevorderen 
is overgegaan tot aanstelling van een Raadadviseur met wien in 
alle belangrijke problemen van juridischen aard door de ver
schillende afdeelingen overleg moet worden gepleegd. 

De zeer talrijke administratieve zaken, waarmede — ten on
rechte — de afdeeling Juridische Zaken geleidelijk was belast, 
zijn nu opgedragen aan de daartoe ingestelde Directie van 
Administratieve Zaken. 

Op grond van het vorenstaande zal het duidelijk zijn, dat 
thans de vroegere Afdeelingen Juridische Zaken en Volken
bondszaken moesten worden opgeheven. 

Met het oog op de voorlichting van de Nederlandsche Am
bassades en Gezantschappen, de voorlichting van de openbare 
meening van Nederland in het buitenland over het Koninkrijk 
en de bevordering van de voorlichting van Nederland aan het 
buitenland, kortom met het oog op alle persaangelegenheden 
het Departement van Buitenlandsche Zaken betreffende, werd 
de Directie Voorlichting Buitenland opgericht. 

De Afdeeling Verbindingen en Beveiliging behartigt den, sinds 
den oorlog zeer uitgebreiden, code en telegramdienst van het 
Departement en dien van de andere Departementen, die dezen 
dienst behoeven. 

Wat de personeelsbezetting der Directie Politieke Zaken be
treft, zij opgemerkt, dat het aantal ambtenaren van den buiten
landschen dienst, dat daaraan werkzaam is gesteld, naar ver
houding te hoog is tot het aantal vaste Departementsambte
naren. Deze toestand is het onvermijdelijk gevolg van de oorlogs
omstandigheden, die het gedurende vijf jaren nagenoeg onmoge
lijk maakten om personeel te recruteeren. Er wordt naar ge
streefd om mettertijd een nagenoeg gelijk aantal departements
ambtenaren en ambtenaren buitenlandschen Dienst aan deze 
Directie te verbinden. Detacheering van ambtenaren van laatst
genoemde categorie geschiedt ten einde ten Departemente over 
functionarissen te beschikken, die de feitelijke verhoudingen in 
het buitenland uit ervaring kennen. Dit is thans in zeer bevredi
gende mate het geval, met name ook ten aanzien van veraf ge
legen landen. Het ontbreekt niet aan plannen om de werkzaam
heden van het Departement uit te breiden. Terecht wordt in 
het Voorloopig Verslag echter opgemerkt, dat deze denkbeelden 
voorshands op financieele bezwaren afstuiten. 

Wat de samenwerking tusschen de verschillende Departemen
ten betreft, wordt door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
gestreefd onder meer naar een zoo vlot mogelijke berichtgeving 
aan de andere Departementen. Het voorval van een te late ken
nisgeving aan het Ministerie van Economische Zaken ter zatte 
van de revalorisatie van de Zweedsche Kroon, kan in dit verband 
niet als een voorbeeld gesteld worden, als zoude de samenwerking 
wel eens te wenschen overlaten. Een telegrafische meriedeeling 
van Harer Majesteit's Gezant te Stockholm, dat een depre
ciatie van de Zweedsche Kroon ten opzichte van de dollar 
aanstaande werd geacht, bereikte het Ministerie van Buiten 
landsehe Zaken op den zelfden dag waarop de dagbladen hier
van reeds melding maakten, zulks op grond van een telefo
nische mcdedeeling door de Zweedsche Rijksbank den vorigen 
dag aan de Nederlandsche Bank gedaan. 

De Gezant te Stockholm is zeker niet in gebreke gebleven met 
zijn voorlichting, aangezien de betrokken autoriteiten een dersre
lijke maatregel tot op den laatsten da" nlegen ceheim te houden. 
Het Ministerie van Economische Zaken werd daarna door 
het Ministerie van ondergeteekende op de hoogte gestild van 
de nadere toelichtingen van den Gezant te Stockholm, welke 
deze per luchtpostschrijven toezond. 

Buitenlandsche dienst. 

Met voldoening heeft ondergeteekende kennis genomen van 
de waardeering welke bestaat voor de onlangs besloten reorgani
satie van den buitenlandschen dienst, waardoor de diplomatieke 
en de consulaire diensten ziin samengevoegd. Het is nog te
vroeg om mededeeling te doen omtrent de resultaten van dezen 
maatregel, ofschoon kan worden gezegd, dat in velerlei op
zichten de voordeden hiervan reeds duidelijk aan den dag 
treden. Met name geldt dit bij mutaties, waarbij thans een keuze 
kan worden gedaan uit een grootere groep van ambtenaren, en 
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bij de gelegenheid, welke thans wordt geboden om de ambte
naren van den buitenlandschen dienst zoowel diplomatieke als 
consulaire ervaring te laten opdoen. 

Evenals bij zijn ambtsvoorgangers bestaat bij ondergeteekende 
het streven om candidaten voor den buitenlandschen dienst niet 
bij uitsluiting te kiezen uit een kleine maatschappelijke kring, 
waarbij diene te worden opgemerkt, dat ook vóór den oorlog 
dit streven reeds bestond. Aan den anderen kant moet niet uit 
het oog worden verloren, dat de buitenlandsche vertegenwoordi
ging van ons land aan de betrokken ambtenaren hooge eischen 
stelt, waardoor de keuze van geschikt personeel uiteraard be
perkt wordt. Een verdere beperking wordt opgelegd door het ver
schijnsel, dat het aantal geschikte candidaten, dat zich voor 
den buitenlandschen dienst aanbiedt, geringer is dan onderge
teekende had gehoopt. Het blijft dan ook zijn streven om ann 
de carrière in den buitenlandschen dienst in breedere kring be
kendheid te seven, teneinde de beste krachten te kunnen aan
trekken. Dat hij hierbij in het bijzonder let op economische 
kennis, moge blijken in verband met zijn, hierboven reeds ver
meld streven, om in ruimere mate over te gaan tot de aan
stelling van handels-diplomatiek personeel. 

De ondergeteekende heeft er geen principieel bezwaar tegen 
om in voorkomende gevallen over te gaan tot de benoeming tot 
leidende posities van personen, die tevoren niet behoorden tc t 
den buitenlandschen dienst. De, in het Voorloopig Verslag gerele
veerde, benoeming van den tegenwoordigen Gezant in Finland 
is daarvan een voorbeeld. Aan don anderen kant moet er voor 
worden gewaakt, dat de promotiekansen van de ambtenaren van 
den buitenlandschen dienst hierdoor niet in het gedrang komen. 
Als zoodanig zullen dergelijke benoemingen van buitenaf tot 
een gering aantal beperkt moeten blijven. Een vergelijking met 
hetgeen op dit punt in de Vereenigde Staten geschiedt, gaat 
voor Nederland niet op, aangezien in eerstgenoemd land derge
lijke benoemingen van buitenaf een uitgesproken politiek karak
ter dragen. Ook daar bestaat echter het streven, uit de hier
boven reeds genoemde overwegingen, om deze benoemingen 
aan een beperking te onderwerpen.. 

De geruchten, dat in het algemeen joden niet voor een functie 
bij den Buitenlandschen Dienst in aanmerking komen, zijn van 
allen grond ontbloot. Raadpleging van de volledige lijst der 
Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren zal aan
toonen, dat er zich onder het bcroepspersoneel van den Buiten
landschen Dienst een aantal ambtenaren van geheel of gedeel
telijk Joodschen bloede bevinden. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van jonge ambtenaren, die sedert den oorlog in den dienst zijn 
getreden. 

De aanstelling van cultureele attaehé's, die geschiedt op ver
zoek van en in overleg met mijn ambtgenoot van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen zal zooveel mogelijk worden be
vorderd. Op de bcgrooting van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen is voor dit doel een bedrag uitgetrokken, dat de moge
lijkheid opent voor het komende jaar twee of drie cultureele 
attaehé's aan te stellen, bij voorkeur één te Parijs en één te 
Londen en zoo mogelijk één in een derde cultureel centrum. 

De Commissie tot onderzoek naar de houding van Neder
landsche diplomatieke en consulaire ambtenaren tegenover 
Nederlandsche uitgewekenen heeft in Juli 1946 haar taak aan
gevangen. 

Het te verwerken materiaal is echter dermate omvangrijk, dat 
tot op heden eerst medegedeeld kan worden, dat de Commissie 
zich op de hoogte gesteld heeft van wat in de periode 1940—1944 
in Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal ten behoeve van 
Nederlandsche uitgewekenen verricht werd. 

Het onderzoek naar de houding van de hierbij betrokken 
diplomatieke en consulaire ambtenaren is eerst in het begin
stadium, zoodat ondergeteekende over de resultaten hiervan 
nog geen mededeeling kan doen. 

Naai aanleiding van de desbetreffende vraag van sommige 
leden, merkt de ondergeteekende op, dat in offieieele brieven, 
gericht tot de Belgische Ambassade en het Zuid-Afrikaansch 
Gezantschap dezerzijds steeds de Nederlandsche taal wordt ge
be/ied. 

Dat de Nederlandsche belangen in Duitschland niet zouden 
worden verzorgd op plaatsen, waar vroeger een consulaat was 
gevestigd, is niet juist, behalve ten aanzien van de Russische 
bezettingszone en op één plaats in de Amerikaansche zone van 
bezetting, waaromtrent overleg met de Amerikaansche bezet
tingsautoriteiten gaande is. In de Britsche, Amerikaansche en 
Fransche zones worden de Nederlandsche belangen behartigd 

door de z.g. ,,loeal agents" , die o.m. met werkzaamheden van 
feitelijk consulairen aard zijn belast. In de Britsche en Franscfte 
zones is hun thans toegestaan een consulairen titel te voeren. 
Hun ressorten sluiten onderling aaneen, zoodat geen enclaves 
overblijven voor welke geen vertegenwoordiger aanwezig is. 
Bovendien zijn op enkele plaatsen, waar de omvang der Neder
landsche belangen zulks wenschelijk maakt, assistenten van den 
elders gevestigden consul tewerkgesteld. Zoo wordt b.v. de post 
Aken voorshands waargenomen door den consul te Keulen, 
terwijl te Aken zelf een assistent aanwezig is. Zoodra zulks 
mogelijk is, zal voor Aken een definitieve voorziening worden 
getroffen. Volledigheidshalve moge nog worden opgemerkt, dat 
vestiging van Nederlandsche vertegenwoordigers op meer plaat
sen dan thans het geval is, het totaal van de kosten der Missie 
aanmerkelijk zou verhoogen. Daar overigens met de huidige 
voorziening thans kan worden volstaan, kan de Regeering geen 
vrijheid vinden het aantal ,,local agents" uit te breiden anders 
dan wanneer en waar dit bepaald noodzakelijk zou blijken. * 

Ofschoon het in de bedoeling ligt om binnenkort over te gaan 
tot de aanstelling van een beroeps-consul-generaal te Antwerpen, 
is tot dusver de keuze niet op een bepaalden persoon gevallen. 
Geruchten omtrent personen, die zouden zijn aangezocht, zijn uit 
de lucht gegrepen. 

Omtrent onbehoorlijk gedrag van leden der Militaire Missia 
in Duitschland zijn der Regeering de volgende gevallen bekend : 

In de eerste plaats twee gevallen van in West-Duitschland 
gestationneei de officieren van subalternen rang, die van onregel
matigheden worden verdacht en waarvan de een is gearrestee-d 
en vermoedelijk naar den krijgsraad zal worden verwezen, terwijl 
de ander, in afwachting van een nader onderzoek, in zijn functie 
is gestaakt. Nadere mededeelingen omtrent deze zaken kunnen, 
hangende het onderzoek, uiteraard niet worden verstrekt. In de 
tweede plaats zijn enkele onderofficieren en chauffeurs, in 
dienst bij de Missie, betrapt bij pogingen om op de zwarte markt 
in Duitschland gekochte goederen over de Nederlandsche grens 
te smokkelen. Deze gevallen zijn in handen van de betrokken, 
militaire autoriteiten gesteld. 

Met betrekking tot de vervanging van Vice-Admiraal Doorman 
door Dr. Huender als Hoofd der Missie te Berlijn, kan worden 
medegedeeld, dat het om redenen van beleid wenschelijk werd 
geacht Dr. Huender met bedoelde functie te belasten. De 
vraag, of het niet wenschelijk is, aan het hoofd der Missie een 
hoogen beroepsmilitair te plaatsen — hetgeen geenszins bij alle 
andere geallieerden, die in Duitschland door militaire missies 
zijn vertegenwoordigd, het geval is — kan niet zonder meer 
bevestigend worden beantwoord. Niet alleen toch overheersen* 
in deze functie het diplomatiek karakter der werkzaamheden, 
doch bovendien vertoonen deze zoo vele facetten van uiteen
loopenden technischen aard (politiek, economisch, agrarisch, 
consulair, bestuurs-technisch), dat het moeilijk zou zijn eon 
beroepsmilitair — hoe verdienstelijk en bekwaam overigens — 
te vinden, die daarin evenzeer thuis zou zijn als het tegenwoordig 
Hoofd der Missie. 

Samenstelling van delegaties. 

Een staatsrechtelijk bezwaar tegen opneming van leden van 
de Staten-Generaal in delegaties naar internationale conferen
ties acht ondergeteekende niet aanwezig. De onbevangenheid 
van deze leden bij hun taak als volksvertegenwoordigers "behoeft 
daaronder geenszins te lijden. Uiteraard zal, bij meeningsver
Bchil, het lid der volksvertegenwoordiging ter Conferentie zijn 
meening ondergeschikt hebben te maken aan die van het Hoofd 
der delegatie, die uitsluitend de verantwoordelijkheid voor het 
gevoerde beleid tegenover de Regeering draagt. Doch dit sluit 
geenszins uit, dat in de Volksvertegenwoordiging het bedoelde 
lid tegen dat beleid opkomt. Indien hij van oordeel is. dat het 
landsbelang zulks eischt, zal de volksvertegenwoordiger zich, 
naar het ondergeteekende voorkomt, zeker niet door de"omstan
digheid, dat hij van de delegatie deel heeft uitgemaakt, daarvan 
laten terughouden. 

Buitenlandsche voorlichtingsdienst. 

De vraag, door verschillende leden gesteld, of het Departement 
van Buitenlandsche Zaken bij het uittrekken van een aanzienlijk 
bedrag voor buitenlandsche voorlichting er zich rekenschap van 
geeft, dat ook amdere Departementen groote bedragen voor voor
lichting noteeren, en of grooter efficiency kan worden bereikt 
door coördinatie en reorganisatie der overheidsvoorlichting, heeft 
ook de Regeering zichzelve gesteld. 
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Op 6 Maart 1946 heeft de toenmalige Minister-President een 
Ministerieele Commissie ingesteld, belast met het uitbrengen van 
advies over het beleid der Overheid in zake de voorlichting. Deze 
Commissie heeft inmiddels haar rapport gepubliceerd, met welks 
conclusies en aanbevelingen de ondergeteekende zich in groo.e 
trekken kan vereenigen. 

Vele opmerkingen en vragen met betrekking tot de buiten
landsche voorlichting vinden in het rapport een antwoord. Bij 
het opstellen der begrooting is reeds rekening gehouden met Je 
daarin geschetste opvattingen omtrent de taak van de voorlich
ting in het buitenland. 

Of de beperkte middelen, welke thans daarvoor zijn uitgetrok
ken, beter besteed zouden zijn indien een deel in den vorm vin 
subsidies werd toevertrouwd aan particuliere instellingen, moet 
worden betwijfeld. Wel wordt gestreefd naar innige samenwerking 
met de organisaties, welke eveneens tot doel hebben Nederland 
in bet buitenland een grootere bekendheid te geven. Inderdaad 
blijkt steeds weer, dat aan de kennis van feiten omtrent Neder
land nog zeer veel ontbreekt. Ondergeteekende kan het niet ge
geheel eens zijn met de leden, die bepaalde wanvoorstellingen, 
welke ten aanzien van het Indonesische vraagstuk in de Ver
eenigde Staten en elders zijn waar te nemen, wijten aan onjuiste 
I ling der uitgaven voor voorlichting in bedoelde landen. Het 
is lang niet altijd mogelijk de Nederlandsche inzichten recht te 
docii wedervaren of ongewenschte publicaties te voorkomen. Het 
werk der voorlichting in het buitenland is niet altijd zichtbaar. 
De openbare meening in de Vereenigde Staten vertoonde op een 
zeker oogenblik groote vooringenomenheid ten aanzien van het 
Indonesische vraasrstuk. Ook een veelvoud der aan voorlichting 
in dat land bestede middelen, gehanteerd door de best denk
bare voorlichtingspecialisten, had deze vooringenomenheid niet 
op korten termijn in haar tegendeel kunnen doen omslaan. In 
het oog dient gehouden te worden, dat in Nederland de open
bare meening groote tegenstellingen vertoont en dat zulks het 
Amerikaanscne publiek niet ontgaat. 

De voorlichtingsdienst die uiteraard onder leiding van Neder
landsche ambtenaren staat, maakt een ruim gebruik van 
buitenlandsche medewerkers en van Nederlanders, die geheel 
vertrouwd zijn met het land waar zij werken. Als voorbeeld 
moge dienen de bezetting van het bureau van den persattaché 
te Londen, waar twee van de drie voornaamste medewerkers 
Britsche onderdanen zijn. Bij het Nederlandsche Informatie 
Bureau te New York, dat van de diensten van 59 man gebruik 
maakt, waarvan 45 Amerikanen, worden van de elf verant
woordelijke functies er vijf door Amerikanen bekleed. Te Parijs 
beeft de persattaché, die zelf sedert meer dan dertig jaar in 
Parijs werkzaam is, een medewerker, die hoewel Nederlandsch 
onderdaan, een Fransche journalistieke en schrijversloopbaan 
heefl gehad en door zijn Fransche collega's als een der hunnen 
wordt beschouwd. Te Buenos Aires zullen drie Argentijnsche 
redacteuren in dienst worden genomen. De werkwijze loopt in 
de onderscheiden landen sterk uiteen en wordt zooveel moge
lijk aan het karakter van het betrokken land aangepast. 

Bij de verdeeling van de bureaux over de verschillende lan
den is gedacht aan het grootste nuttig effect binnen de perken 
der begroeting. In Londen, New York, Parijs alsook in Brussel 
kan een persafdeeling niet worden gemist. Het wordt van be
lang geacht de hartelijke betrekkingen met het volk van Canada 
na den oorlog te blijven cultiveeren. Bij de oprichting van een 
bureau in Buenos Aires heeft de verwachting voorgezeten, dat 
de Nederlandsche handel met Zuid-Amerika baat zal vinden 
bij een nadere kennismaking van de bevolking van dat continent 
met Nederland. Voor een bureau in Australië spreekt, dat het 
van belang moet worden geacht het Australische publiek op 
de hoogte te houden van de Nederlandsche standpunten ten 
aanzien van Indonesië. In Pretoria wordt een dienst gehand
haafd met het on? op de mogelijkheden die Zuid-Afrika thans 
weer voer Nederland zal bieden. Het Bureau te Bern, dat in 
de oorlogsjaren en daarna uitermate nuttig is geweest als ver
zamelplaats van informaties omtrent de omringende hinden. 
moest de helft van zijn budget afstaan aan Praag, dat th.ms 
eveneens als een belangrijk politiek kruispunt moet worden 
beschouwd. 

Het Consulaat-Generaal te Simla wordt de beschikking %c-
laten over een bedrag voor het verspreiden van informaties, 
voorn:uneliil< omtrent de verhouding tot Indonesië. 

Tn di' niet genoemde landen zijn Hr. Ms. diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigers genoodzaakt het werk van den 
persattaché, voor zoover de omstandigheden zulks toelaten, 

zelf te verrichten. De buitenlandsche voorlichtingsdienst voor
ziet hen daarbij naar vermogen van gegevens en voorlichtings
materiaal. 

Ten aanzien van het ontslag van den heer Hazelhoff Roelf
zema als directeur van het Nederlandsch Informatie Bureau te 
Montreal kan worden bevestigd, dat het resultaat van het 
onderzoek dat naar den inhoud en de gevolgen van de rede, 
welke de heer Hazelhoff Boelfzema op 3 Juli in Montreal 
heeft uitgesproken, aanleiding ware geweest hem in zijn functie 
te herstellen. Zijn optreden tijdens de ontheffing uit den dienst 
heeft het echter onmogelijk gemaakt uitvoering te geven aan 
het voornemen hem naar Montreal te doen terugkeeren. Het 
werd onaanvaardbaar geacht, dat een ambtenaar in een Neder
landsch persorgaan naar aanleiding van het Indonesische beleid 
der Begeering opmerkingen deed publiceeren als de hier vol
gende : 

,,De drijfveeren tot deze gewrongen handelwijze kunnen 
slechts tweeërlei zijn: 

1. Zij, die Nederland leiden in het Indonesische geschil, 
zouden gaarne de wereldopinie aan hun zijde zien, doch twij
felen aan de mogelijkheid daarvan; 

2. Dezelfden beseffen, dat een slecht-voorgelichte en daar
door bevooroordeelde wereldopinie niet alleen Soekamo en zijn 
liepoeblik op de been houdt, maar ook diegenen, die het tot 
uitgang van hun politiek hebben gemaakt met hem en de zijnen 
in onderhandeling te treden. 

Is 2) het geval — hetgeen wij mogen aannemen — dan 
behelst dit een beschuldiging van dermate ernstigen aard, dat 
het niet aan mij is daarover een oordeel uit te spreken. Zij, die 
tot oordeelen bevoegd zijn, hebben echter den plicht zulks te 
doen. ' ' 

Op grond hiervan werd geen prijs meer gesteld op detachee
ring van den heer Hazelhoff Roelfzema bij het Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

Wat betreft de klachten over tegenwerking van de zijde van 
de Nederlandsche organen, ondervonden bij de propaganda 
voor Friesch vee in Argentinië en Uruguay, als gepubliceerd 
in de „Leeuwarder Koerier" van 17 Juli 1946, 2de blad, is 
in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening na onderzoek gebleken, dat de steller 
van voornoemd artikel verklaard heeft, dat zijn uitlatingen in 
geenen deele gericht waren tegen de officieele Nederlandsche 
vertegenwoordiging in Argentinië en Uruguay. 

Bovendien werden op het Departement van ondergeteekende 
nimmer blijken van misnoegen op dit gebied van het bedrijfs
leven vernomen, integendeel verschillende particuliere instanties 
hebben hun voldoening uitgesproken over de wijze waarop 
hunne belangen in Argentinië door voornoemde vertegenwoordi
ging werden behartigd. 

Buitenlandsche verbindingsdienst met het Departement. 

In den regel wordt de communicatie en met name het tele
grafisch eodeverkeer tusscben de Nederlandsche Begeering en 
hare vertegenwoordigers in het buitenland door Ambassade of 
Gezantsehapspersoneel ter plaatse behartigd. 

Ten aanzien van Londen en. Washington (New York) is dit 
verkeer echter van zoodanigen omvang, dat aldaar afzonderlijke 
bureaux werden gevormd, bestaande uit personeel hetwelk hier
toe een speciale opleiding heeft genoten. Deze bureaux, alhoewel 
deel uitmakende van de Ambassades aldaar, zijn ais vertak
kingen te beschouwen van de Afdeeling Verbindingen van het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, daar met name het bu
reau te Washington onder toezicht van dit Ministerie mede 
belast is niet de organisatie van en de controle op de overige 
codeverbindingen met het Amerikaansche continent. 

Voorts is in het bureau te Londen, een telexcentrale geves
tigd, welke in verbinding staat met de telexcentrale van dit 
.Ministerie en waarover vrijwel het geheele verkeer tusschen 
Nederlandsche regeerinnsinstanties te Londen en die te 's-Gra
venhage wordt geleid. Hiermede werd een aanzienlijke deviezen
besparinc; en bezuiniging op telegram en telefoonkosten bereikt. 

Het Departement heeft te Londen geen andere bureaux. 

Artikelen van de begrooting voor 1947. 

Artikel 4. Naar aanleiding van de vraag, gesteld in verband 
met artikel 4 van de begrooting voor 1947 deelt ondergeteekende 
mede, dat het autopark van het Departement slechts uit een 
beperkt aantal wagens bestaat. 
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Gezien de zeer bijzondere eischen die aan een goed function
neeren van den dienst van het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken gesteld worden, is het ondergeteekende gebleken, dat 
het niet steeds mogelijk is van de diensten van de R.A.C, ver
zekerd te zijn. 

Het betreft hier nl. veelal het beschikbaar stellen van een 
vervoersmiddel voor bezoekers uit het buitenland — veelal op 
uitnoodiging van de Regeering — en voor Nederlandsche ver
tegenwoordigers in het buitenland, die voor dienst hier te 
lande vertoeven, aan wie gedurende hun verblijf een auto ter 
beschikking moet worden gesteld. Hieraan kon door de R.A.C, 
niet steeds worden voldaan. 

Daar bovendien door de R.A.C, naast het verreden aantal 
kilometers tevens de duur van het gebruik in rekening wordt 
gebracht, zou inschakeling van deze instelling voor bovenge
noemde doeleinden voor beide partijen oneconomisch zijn. Voor 
de R.A.C., daar deze dan gedurende langeren tijd één of meer 
wagens uit het wagenpark moet missen, hetgeen een intensieve 
exploitatie in den weg staat en voor dit Ministerie, daar de aan 
de R.A.C, af te rekenen kosten daardoor in verhouding tot het 
aantal verreden kilometers onevenredig hoog zouden zijn. 

Anderzijds is het ook noodzakelijk, dat de onder bet Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken ressorteerende Code-dienst, welke 
eveneens ten behoeve van andere Departementen werkt, de 
voortdurende beschikking heeft over een auto. 

Een doeltreffende exploitatie onder voortdurende controle van 
een ambtenaar van dit Ministerie is zoodoende gewaarborgd. 

Bij het behandelen van deze aangelegenheid in den Minister
raad is dan ook de uitzonderlijke positie, waarin dit Ministerie 
in dit opzicht verkeert, erkend. 

Artikel 14. Op cultureel gebied hebben in 1946 het Nether
lands Information Bureau direct en de Nederlandsche Ambas

sade indirect, door middel van subsidie en steun, Nederlandsche 
cultureele belangen in de Vereenigde Staten behartigd. 

O.in. werden door het Netherlands Information Bureau met 
zijn onderafdeeling in Holland Miehigan en. San Francisco films 
in omloop gebracht, lezingen en tournée's gearrangeerd en ten
toonstellingen ingericht. In zeer vele gevallen werd aan Ameri
kaansche en Nederlandsche instanties en particulieren bemidde
ling verleend bij het aanknoopen van betrekkingen op het gebied 
van wetenschap en kunst. 

Aan Harer Majesteit's Ambassadeur te Washington werd 
voor algemeen cultureel werk een Rijkssubsidie van $ 25 000 
ter beschikking gesteld. Uit dit bedrag werden onder meer be
streden de huurkosten, van de Holland House Corporation terwijl 
onder de kleinere posten van belang is eene reserveering voor 
verzekering van schilderijen die kort voor den oorlog in de V.S. 
in veiligheid werden gebracht. Iets minder dan de helft van het 
voornoemde bedrag is nog voor onvoorziene uitgaven voorbe
houden. 

Artikel 30bi°8. Deze post wordt teruggenomen. De ondergetee
kende moge verwijzen naar de toelichting van de aan deze 
Memorie van Antwoord toegevoegde Nota van Wijziging van 
de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1947 ( l i l d e Hoofdstuk). 

Artikel 32. Uit den aard der zaak kunnen over de in dit 
artikel bedoelde uitgaven geen nadere inlichtingen worden ver
strekt. He t laat zich aanzien, dat met het oog op de verhoogde 
activiteit op internationaal gebied ook de uitgaven hooger zullen 
zijn dan voor den oorlog. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

W. VAN BOETZELAER. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1946—1947. 



86 Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946. 2. I I I . 7 

B I J L A G E I. 

Nederlandsche Militaire Missie b/d A.C.C. 
Dienstjaar 1947. 

Artikelen. 
1947 

Begrooting 
geschatte bedragen 

d. jaarwedden der militairen f 400 000 
60000 

Delegaties v. 
Loonen der Civiele Officieren 
Loonen en contante bedragen 

Eeis en verblijfskosten 
Huur van gebouwen, garages, enz. .. 
Onderhoud gebouwen, garages, enz. .. 

Verwarming 
Gas 
Electrioiteit 
Bureelbehoeften 
Telegraaf en. telefoonkosten 
Kleeding en uitrusting 
Geneeskundige verzorging 
Aanschaffing en herstelling voertuigen 

Transportkosten, benzine 
Portokosten 
Voeding en genotmiddelen 
Abonnementen 
Representatiekosten 
Meubilair, aanschaffing, onderhoud .. 
Schoonmaakartikelen 
Materieeluitrusting 
Schade rollend materiaal 
Sociale lasten personeel 
Rentezegels 
Toelagen van militairen 
Toelagen van civiel-offieieren 
Overige uitgaven 

Onvoorziene uitgaven 

350 000 
8 000 

10 000 

9 000 
7 500 
1 500 
2 800 

30 000 
10 000 

15 000 
2 500 

200 000 

120 000 
200 

60 000 
1 000 
7 500 

21 500 
1 300 

16 000 
20 000 

1000 
1200 

120 000 
20 000 
15 000 

489 000 

Totaal f 2 000 000 

Personeel 
Materieel 

f 962 200 
1 037 800 

f 2 000 000 

B I J L A G E I I . 

Sterkte van de Nederlandsche Militaire Missie bij de A.C.C, 
op 15 November 1946. 

1 
—— ——— 

Onder Korp. en 14 Ifi 1 
Officieren officieren Soldaten i a 

3? 
d 2 3 4 r> 0 7 8 9 10 1 11 12 13 n

il
i 

in
 

M
o 00 

fi. rv
e .1 1 

m ca 
bc 1 ep

a 

Ë 1 fi. "3 
•D E 1 3 o ca S SE <s 
© > r> E p< > o © u. o £ ss s o 

O n S O H Ö Q O H a IA o H ? 8 J H 

Landmacht 3 30 54 87 2 25 19 46 — 14 64 78 — 211 

Marine 1 3 4 

" 

5 5 42 51 

262 

BIJLAGE III. 

Sterkte van de Nederlandsche Militaire Missie in 
Duitschland op 15 November 1946. 

Generaals-Majoor 1 

Kolonels 8 
Kapitein Luitenant ter zee K.M.R 1 

Hoofdofficier van administratie 2de kl. K.M.R 1 
Hoofdofficier-vlieger 2de kl. K.M.R 1 
Luitenants-kolonel 5 

Officier Marine Stoomvaart Dienst 2de kl. K.M 1 

Majoors 21 
Kapiteins 25 
Eerste-luitenants 19 
Tweede-luitenants 8 
Adjudanten-onderofficier, Militaire administratie 1 
Overige onderofficieren 45 
Korperaals en matrozen 5 
Korporaals en soldaten 78 
Vrouwelijk personeel 42 

262 

BIJLAGE IV. 

De Spaansche quaestie in den Veiligheidsraad. 
(8 April—4 November 1946) 

1. Conferentie van San Francisco, 1945. 

In de eerste Commissie der Conferentie van San Francisco 
steide de Mexicaansche gedelegeerde 19 Juni 1945 voor, als 
interpretatief commentaar op artikel 4, lid 1, van het Handvest 
in het rapport dezer Commissie het volgende op te nemen: 

„De Mexicaansche Delegatie vat lid 2 van Hoofdstuk III zoo 
op, dat deze niet kan worden toegepast op die Staten, wier regime 
is ingesteld niet behulp van militaire macht, die toebehoort aan 
de landen, die oorlog hebben gevoerd tegen de Vereenigde Naties, 
zoolang bedoeld regime aan de macht is." 

Dit voorstel werd door de 1ste Commissie bij acclamatie aan
vaard; in de plenaire zitting van 25 Juni aanvaardde de Confe
rentie het rapport der 1ste Commissie. 

Het was duidelijk, dat hier de huidige regeering in Spanje 
werd bedoeld. 

2. Bijeenkomst te Potsdam 1945. 
De vertegenwoordigers der 3 Groote Mogendheden na het be

ëindigen van den oorlog in Europa te Potsdam bijeen, legden 
op 2 Augustus 1945 aldaar een verklaring af, waarvan een pas
sage betreffende de toelating van nieuwe Leden tot de Organi
satie der Vereenigde Naties luidde: 

„De drie Eegeeringen voelen zich echter verplicht om duidelijk 
te laten uitkomen, dat zij, van hun kant, een eventueele aan
melding van de huidige Spaansche Regeering om Lid te worden, 
niet zullen ondersteunen. De tegenwoordige Spaansche Regeering, 
die aan de macht is gekomen met den steun van de Asmogend
heden, bezit, gezien haar oorsprong, haar vorm, haar verleden 
en haar hechte samenwerking met de agressie-Staten, niet die 
qualilicaties, die dat Lidmaatschap zouden rechtvaardigen." 

3. Algemeene Vergadering, Londen, Februari 1946. 

Ter Eerste Algemeene Vergadering der Vereenigde Naties te 
Londen diende de delegatie van Panama een resolutie in, waar
van de eerste alinea het bovenvermelde besluit van de Confe
rentie van San Francisco, de tweede alinea de verklaring van 
Potsdam in herinnering bracht, en waarvan de derde en laatste 
uiinea luidde: 

..Wanneer de Vergadering deze beide verklaringen onderschrijft, 
dan beveelt zij den Leden van de Vereenigde Naties aan, de letter 
en den geest van deze verklaringen in het oog te bouden bij de 
bepaling van hun toekomstige relaties met Spanje." 

Dit voorstel werd 9 Februari 1946 aangenomen met 45 stem
men vóór, twee tegen (Salvador en Nicaragua) en 4 onthoudin
gen (Griekenland, Honduras, Libahon en de Philippijnen). 
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4. Stappen der Fransche Regeering, Februari—Maart 1946. 
Onder den indruk van execu t i e s , die in Spanje h a d d e n p l aa t s 

gevonden , besloot de F r a n s c h e Min i s t e r r aad 26 F e b r u a r i 1946 
over t e gaan to t h e t s lu i ten v a n d e F r a n s c h - S p a a n s c h e grens 
m e t ingang van 1 M a a r t . 

Tegelijkerti jd word besloten , ,de Regeer ingen t e L o n d e n en 
W a s h i n g t o n t e wijzen op de geva ren , die de tegenwoordige toe
s t a n d in Spanje m e d e b r e n g t voor de in t e rna t iona le ve i l ighe id" . 

Bij no ta van 27 F e b r u a r i s te lde F rank r i j k a a n de Vereenigde 
S t a t e n , G r o o t - B r i t t a n n i ë en. de Sovje t -Unie voor, de S p a a n s c h e 
quaes t i e voor den Vei l igheidsraad t e b r e n g e n ; a l leen de Sowjet
Un ie a a n v a a r d d e di t voors te l . 

Den 4den M a a r t 1946 werd de volgende verk lar ing betref
fende Spanje door de Begee r ingen van F rankr i jk , Groot -Br i t 
t a n n i ë en de Vereenigde S t a t e n gepub l icee rd : 

„De Regeeringen van Frankrijk, het Vereenigd Koninkrijk en 
de Vereenigde Staten hebben meeningen uitgewisseld ten aanzien 
van de huidige Spaansche Regeering en haar betrekkingen met 
dit regime. Men is het er over eens, dat zoolang Generaal Franco 
aan de macht blijft in Spanje, het Spaansche volk geen volledig 
en vriendschappelijk samengaan kan te gemoet zien met die 
naties van de wereld, die door gemeenschappelijke inspanning het 
Duitsche Nationaalsocialisme en het Italiaansche Fascisme heb
ben verslagen, de twee steunpilaren voor de machtsontplooiing 
van het huidige Spaansche regime en de voorbeelden, waarnaar 
het is opgezet. 

De bedoeling bestaat niet om in de Spaansche binnenlandsche 
aangelegenheden in te grijpen. Het Spaansche volk moet zelf op 
den duur zijn eigen bestemming regelen. De drie Regeeringen 
koesteren de hoop, dat, trots de maatregelen van het tegenwoordige 
regime tegen de ordelijke pogingen van het Spaansche volk om 
zijn politieke aspiraties te organiseeren en kenbaar te maken, dit 
volk niet wederom het slachtoffer zal worden van de verschrik
kingen van een burgeroorlog. 

Men hoopt daarentegen, dat spoedig vaderlandslievende en 
liberaal gezinde Spanjaarden den weg zullen vinden om het vreed
zame terugtrekken van Franco te bewerkstelligen, benevens het 
afschaffen van de Falange en de instelling van een interim of 
zaakwaarnemerskabinet, onder wier bestuur het Spaansche volk 
de gelegenheid kan krijgen om vrijelijk den regeeringsvorm te be
palen, dien het wenscht en hun leiders te kiezen. Een politieke 
amnestie, de terugkeer van verbannen Spanjaarden en de zorg 
voor vrije publieke verkiezingen zijn essentieele eischen. Een 
vooiloopige ïegeering, wier politiek hierop gericht zou zijn en zou 
blijven, zou de erkenning en den steun van alle vredelievende 
volken moeten ontvangen. Een dergelijke erkenning zou moeten 
omvatten volledige diplomatieke betrekkingen en het nemen van 
die maatregelen ter oplossing van Spanje's economische proble
men, die in de geldende omstandigheden uitvoerbaar zijn. Derge
lijke maatregelen zijn nu niet mogelijk. De quaestie van het onder
houden of beëindigen van de diplomatieke betrekkingen met Spanje 
door de Regeeringen van Frankrijk, het Vereenigd Koninklijk en 
de Vereenigde Staten is een zaak, die bezien zal moeten worden 
in het licht van de gebeurtenissen en nadat er rekening gehouden 
is met de pogingen, die het Spaansche volk ondernomen heeft om 
zijn eigen vrijheid te verkrijgen." 

5. Polen maakt de zaak aanhangig bij den Veiliglieidsraad. 

De Poolsche ver tegenwoordiger verzocht den Secre ta r i s -Gene
raal de S p a a n s c h e quaes t i e op de agenda van den Veil igheids
raad te p l aa t sen , bij voorloopig ber ich t van 8 Apri l en bij brief 
v a n 9 Apri l 1946, l u idende : 

,,Op 9 Februari 1946 heeft de Algemeene Vergadering van de 
Vereenigde Naties, zonder tegenstem het Fascistische regime in 
Spanje veroordeeld als zijnde gesticht „met den steun van de As
mogendheden" en het uitgeschakeld van Lidmaatschap van de 
Vereenigde Naties op grond van liet feit, dat het niet die qualifi
caties bezit, die dat Lidmaatschap zouden rechtvaardigen, gezien 
zijn oorsprong, zijn vorm, zijn verleden en zijn hechte samen
werking met de agressie-Staten". De Vergadering heeft tevens 
den Vereenigde Naties aanbevolen, deze resolutie in acht te nemen 
„bij de bepaling van hun toekomstige relaties met Spanje". Sedert
dien heeft een serie ontwikkelingen het duidelijk gemaakt, dat de 
activiteiten van de Franco-Regeering reeds internationale wrij
vingen hebben veroorzaakt en de internationale vrede en veilig
heid in gevaar hebben gebracht. Als gevolg daarvan was de 
Fransche Regeering gedwongen op 26 Februari 1946 de grenzen 
tusschen Frankrijk en Spanje te sluiten. Deze grenzen zijn bij 
voortduring gesloten. 

Een dag later gaf de Franco-Regeering bevel tot troepenconcen
traties aan de Fransche grens. 

Bovendien heeft het Franco-regime veilige onderkomst verleend 
aaii de grootste verzameling Nazi-kapitaal en personeel: het heeft 
asyl verleend aan een groot aantal oorlogsmisdadigers en Nazi
leïders, die hun bedrijvigheid voortzetten op Spaanschen bodem; 
wetenschappelijk onderzoek door Duitsche geleerden om nieuwe 

oorlogsmethodes te ontwikkelen, wordt toegestaan en bevorderd. 
Met het oog op het voorgaande moet de situatie in Spanje 'niet 

gezien worden als een interne quaestie van dat land, maar als 
een quaestie, die alle Vereenigde Naties aangaat. Artikel 2 van 
het Handvest in lid 6 stelt vast, dat de Vereenigde Naties er voor 
zullen waken, dat Staten, niet-Leden van de Vereenigde Naties 
in overeenstemming handelen met de beginselen van deze Organi
satie, voor zoover noodig is voor de handhaving van de internatio
nale vrede en veiligheid. De situatie in Spanje maakt de toe
passing van deze bepaling noodzakelijk. 

Derhalve verzoekt de Poolsche Delegatie, krachtens de artikelen 
34 en 35 van het Handvest, den Veiligheidsraad de situatie, voort
vloeiende uit het bestaan en de activiteiten van het Franco-regime 
in Spanje ter beschouwing op de agenda te plaatsen en die maat
regelen te nemen, waar het Handvest in voorziet." 

O p 17 Apri l d iende de Poolsche ver tegenwoord iger h e t volgen
de voorstel in: 

„De Veiligheidsraad verklaart, dat het bestaan en de activiteiten 
van het Franco-regime in Spanje geleid hebben tot internationale 
wrijvingen en de internationale vrede en veiligheid in gevaar heb
ben gebracht. In overeenstemming met het gezag, dat bij den 
Veiligheidsraad berust krachtens artikelen 39 en 41 van het Hand
vest, roept de Raad alle Leden van de Vereenigde Naties, die 
diplomatieke betrekkingen onderhouden met de Franeo-Regeering, 
op om deze onmiddellijk te verbreken. 

De Veiligheidsraad uit zijn diepe medegevoel met het Spaansche 
volk. De Raad hoopt en verwacht, dat het Spaansche volk de 
vrijheid zal herkrijgen, waarvan het zoo lang is verstoken geweest 
door het toedoen van het Fascistische Italië en het Nationaal
Socialistische Duitschland. De Veiligheidsraad is er van overtuigd, 
dat de dag naakt, waarop Spanje verwelkomd zal kunnen worden 
in de gemeenschap der Vereenigde Nat ies ." 

Bij de behande l ing in den Vei l igheidsraad , waarbi j h e t n e m e n 
van posi t ieve m a a t r e g e l e n t egen h e t F r a n c o - r e g i m e werd voor
ges te ld , t e ekenden zich t w e e par t i jen af. Vóór h e t n e m e n v a n 
posi t ieve m a a t r e g e l e n ve rk laa rden zich de ver tegenwoord igers 
v a n Po len , F rankr i jk , de Sowje t -Unie en Mexico ; onder h e t 
u i t sp r eken van h u n veroordeel ing v a n he t F r a n c o - r e g i m e , ver
k l a a r d e n d e ve r t egenwoord ige r s v a n de Vereen igde S t a t e n , 
G r o o t - B r i t a n n i ë , N e d e r l a n d . Braz i l ië , China en Aus t ra l ië z i ch 
t egen h e t n e m e n d a a r v a n . 

D e Nede r l andsche gedelegeerde heeft zich bij he t bepa len v a n 
zijn s t a n d p u n t voor tdu rend la ten leiden door de overweging, d a t 
h e t goed zou zijn zoowel voor Spanje als voor de overige were ld , 
ind ien h e t reg ime v a n F r a n c o door een d e m o c r a t i s c h r eg ime 
zou worden ve rvangen en d a t h e t wenschel i jk zou zijn, ind ien 
de Vei l igheidsraad zou k u n n e n bevorderen , d a t zoodanige ver
vanging zou p l aa t s hebben . 

I n t u s s c h e n was h e t n a a r he t oordeel van de N e d e r l a n d s c h e 
R e g e e r i n g geboden de g roo t s te voorzicht igheid t e b e t r a c h t e n bij 
h e t op t reden van den ve i l i ashe ids raad , aangez ien ecu act ie v a n 
bu i t en wel l icht er toe zou k u n n e n leiden, da t hetzi j een chaos 
k laarden de ver tegenwoordigers van de Vereen igde S t a t e n , 
zou worden geschapen , hetzi j h e t t egenwoord ige reg ime in Span
je zou worden ve r s t e rk t en 's R a a d s op t r eden a ldus liet omge
keerde gevolg zou hebben van he tgeen m e n hoopt t e bere iken . 
M e t n a m e bes tond geen r eden t e gelooven, d a t h e t van Poo l sche 
zijde voorgeste lde middel — h e t afbreken van de d ip loma t i eke 
be t r ekk ingen — to t h e t gewensch t e doel zou le iden. B o v e n d i e n 
viel bij di t al les r eken ing te houden m e t a r t . 2, lid 7 van h e t 
H a n d v e s t , d a t de Vereen igde Na t i e s verbiedt t u s schenbe ide t e 
k o m e n in zaken , die in wezen b innen de u i t s lu i t ende bevoegd
heid van eenigen S t a a t vallen en dat als eenige u i t zonder ing 
op dezen regel ken t de mogeli jkheid van toepass ing van dwang
maa t r ege len k r a c h t e n s H o o f d s t u k V I I ; zoolang de rha lve van 
toepass ing v a n H o o f d s t u k V I I geen sp r ake k a n zijn, zou de 
Vei l igheidsraad zich m o e t e n o n t h o u d e n van i n m e n g i n g in toe
s t a n d e n in Span je . 

I n dezen g e d a c h t e n g a n g heeft Mr . van Kleffena op 17 April 
ve rk laa rd , in he t geheel geen s y m p a t h i e te gevoelen voor h e t 
F r a n c o - r e g i m e , m e d e wegens de wijze, w a a r o p he t gedurende 
den oorlog vele N e d e r l a n d s c h e u i t g e w e k e n e n h a d b e h a n d e l d . 
Hi j w a a r s c h u w d e ech te r t egen een zich la ten leiden door sent i 
m e n t , waardoor da t r eg ime ju i s t zou k u n n e n worden v e r s t e r k t 
of een burgeroor log v e r w e k t ; m e n d iende zich d a a r o m op den 
grondslag van he t r ech t te p l aa t s en en d a n bleek uit he t t h a n s 
besch ikbare f e i t enmate r i aa l n ie t , d a t he t F r anco - r eg ime de 
in te rna t iona le vrede en veiligheid in gevaar b r a c h t . O p grond 
van he t overgelegde f e i t enma te r i aa l over te gaan to t posi t ieve 
ac t ie tegen he t F r anco - r eg ime zou n e e r k o m e n op he t s c h e p p e n 
van een o n g e w e n s c h t p r e c e d e n t van i n m e n g i n g in een aange
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legenheid, ,,<Jie in wezen binnen de uitsluitende bevoegdheid 
van eenigen Staat val t ." (art. 2, lid 7 van het Handvest) . 

Voor goed begrip der zaak is het noodig zich rekenschap te 
geven van de artikelen in het Handvest, die verband houden 
met toestanden, die oorlogsgevaar opleveren. Men moet hierbij 
onderscheiden tusschen Hoofdstuk VI, getiteld: „Vreedzame 
beslechting van geschillen" en Hoofdstuk VII , getiteld: „Op
treden met betrekking tot bedreigingen van den vrede, inbreuken 
op den vrede en aan valsdaden". In het eerst genoemde Hoofd
stuk is sprake van een toestand, „die tot internationale wrijving 
zou kunnen leiden of tot een geschil aanleiding zou kunnen 
geven" (art. 34) en verder van geschillen ..waarvan het voort
duren waarschijnlijk de handhaving van internationale vrede 
en veiligheid in gevaar zal brengen" (art. 33). In dit Hoofdstuk 
wordt voorzien, dat de Veiligheidsraad aanbevelingen kan doen, 
indien zich voordoet een geschil als hierboven bedoeld of wel 
een toestand „van gelijken aard" (art. 3(3). Daarentegen 
spreekt Hoofdstuk \ l \ van „het bestaan van een bedreiging 
van den vrede, een inbreuk op den vrede of een aan valsdaad' 
(art. 39). In dat geval kan de Raad krachtens artt. 41 en 42 
maatregelen aanbevelen, die een veel ernstiger karakter dragen 
en die al dan niet wapengeweld kunnen inhouden. 

Bij de besprekingen in den Veiligheidsraad is nu vóór alles 
de vraag van belang wat voor toestand in Spanje aanwezig is: 
ten eerste of er een toestand is, waarvan het voortduren waar
schijnlijk de „handhaving van internationale vrede en veiligheid 
in gevaar zal brengen", zoodat aanbevelingen ingevolge Hoofd
stuk VI mogelijk zijn, en ten tweede of de toestand zelfs zoo 
ernstig is, dat Hoofdstuk VII toegepast kan worden. 

In den Veiligheidsraad op 18 April wees de vertegenwoordiger 
van Australië op de groote waarde, die de bepaling van art. 2, 
lid 7 van het Handvest heeft als verdedigingswapen tegen 
vreemde inmenging in binnenlandsche aangelegenheden, in het 
bijzonder voor de kleinere naties, die niet, zooals de Groote 
Mogendheden, het vetorecht ter hunner verdediging bezitten. 
Echter wordt deze beperkende bepaling aan het slot van dit 7de 
lid wederom beperkt, voor het geval sprake is van toepassing 
van dwangmaatregelen krachtens Hoofdstuk VII van het Hand
vest. 

Naar de meening van Dr. Evat t was hier prima facie wel 
sprake van een binnenlandsche Spaansche aangelegenheid; daar 
echter de grens tusschen wat wel en wat niet „in wezen 
binnen de uitsluitende bevoegdheid van een Staat val t" , aan 
veranderingen onderhevig is, achtte hij een onderzoek naar de 
feiten noodzakelijk; hij stelde het volgende amendement op de 
Poolsche resolutie voor: 

„Aangezien de aandacht van den Veiligheidsraad is gevestigd 
op de situatie in Spanje door een der Leden van de Vereenigde 
Naties, die handelde in overeenkomst met artikel 35 van het 
Handvest en daar de Veiligheidsraad verzocht is te verklaren, 
dat deze situatie geleid heeft tot internationale wrijvingen en de 
internationale vrede en veiligheid in gevaar brengt, besluit de 
Veiligheidsraad hierbij, in overeenstemming met artikel 34 van 
het Handvest, verdere onderzoekingen in te stellen ten einde te 
kannen uitmaken of een dergelijke situatie bestaat. Voor dit doel 
benoemt de Veiligheidsraad een Commissie van vijf zijner leden 
en draagt deze Commissie op de verklaringen, die voor den Vei
ligheidsraad gemaakt zijn over Spanje, te onderzoeken, om verder 
de Leden van de Vereenigde Naties en het Franco-regime uit te 
noodigen schriftelijke verklaringen in te dienen en gedocumenteerd 
bewijsmateriaal te leveren en andere informaties in te winnen, 
die de Commissie noodzakelijk acht om uiterlijk 17 Mei te kunnen 
rapporteeren over de volgende quaesties: 

1. Is de Spaansche situatie er één, die in hoofdzaak binnen de 
jurisdictie van Spanje valt? 

2. Is de situatie in Spanje van zoodanigen aard, dat zij zou 
kunnen leiden tot internationale wrijvingen of aanleiding zou 
kunnen geven tot een geschil ? 

3. Indien vraag 2 met „ja" moet worden beantwoord, is het 
dan waarschijnlijk, dat door het voortduren van deze situatie 
internationale vrede en veiligheid in gevaar wordt ge
bracht ?" 

Indien dit amendement zou worden aanvaard, zou de Pool
sche resolutie op de agenda blijven, doch tot geen actie leiden 
vóór 17 Mei. 

Op 25 April bleken ook omtrent het Australische amendement 
de partijen haar posities te handhaven. Terwijl de Sowjet-ver
tegonwoordiger zich tegen de instelling van een sub-comité van 
onderzoek verklaarde, aangezien dit slechts uitstel kon veroor
zaken, terwijl z.i. reeds voldoende bewijzen voorhanden waren, 

stelden de Poolsche en Fransche vertegenwoordigers, gesteund 
door den. vertegenwoordiger van Mexico voor, reeds in den tekst 
van het Australisch amendement tot uiting te brengen, dat het 
s-ub-comité zou worden ingesteld „om den grondslag te bestu
deeren waarop een eenstemmige beslissing van den Raad zou 
kunnen worden bereikt, en een ontwerp-besluit voor te bereiden 
houdende een. aanbeveling met betrekking tot de stappen, die 
in de practijk genomen zouden moeten worden". 

Anderen, onder wie Mr. van Kleffens, verzetten zich tegen 
de opname van dergelijke zinsneden, verklarende, dat zulks een 
vooruitloopen zou zijn op de bpslissing, of maatregelen zouden 
moeten worden, genomen. 

Ten aanzien van het Australische amendement verklaarde de 
Ncderlandsche vertegenwoordiger, dat 'het indienen van een 
klacht bij den Veiligheidsraad alleen clan mag leiden tot de in
stelling van een commissie van onderzoek, indien prim.i facie 
de klacht voldoende ernstig zou lijken; aangezien, in de Spaan
sche kwestie dit laatste inderdaad het geval was, kon hij het 
Australische voorstel tot instelling een.er commissie onder
steunen. 

Na langdurige discussie werd 29 April hef Australische amen
dement in den volcenden, ietwat gewijzigden vorm, aange
nomen : 

..Door een Lid van de Vereenigde Naties, handelende in over
eenstemming met artikel 35 van het Handvest, werd de aandacht 
van den Veiligheidsraad gevestigd op den toestand in Spanje en 
werd den Veiligheidsraad verzocht te verklaren, dat deze toestand 
tot internationale wrijving geleid heeft en de vrede en veiligheid 
der volkeren in gevaar brengt. 

Voor oogen houdende, dat de Veiligheidsraad het Franco-regime 
moreel eenstemmig heeft veroordeeld, alsmede de besluiten in zake 
Spanje, welke door de Conferentie der Vereenigde Naties betref
fende Internationale Organisatie te San Francisco en in de Eerste 
Algemeene Vergadering der Vereenigde Naties werden aangeno
men, voorts de meeningen omtrent het Franco-regime geuit door 
Leden van den Veiligheidsraad, besluit de Veiligheidsraad : een 
nader onderzoek in te stellen ten einde vast te stellen, of de toe
stand in Spanje tot internationale wrijving heeft geleid en de vrede 
en veiligheid der volkeren in gevaar brengt en, indien zulks be
vonden wordt het geval te zijn, de praetische maatregelen te 
bepalen, welke de Vereenigde Naties kunnen nemen. 

Met dit oogmerk benoemt de Veiligheidsraad een uit vijf van 
zijn Leden bestaand sub-comité en draagt dit sub-comité op de 
voor den Veiligheidsraad afgelegde verklaringen omtrent Spanje 
te onderzoeken, verdere verklaringen en documenten in ontvangst 
te nemen en een zoodanig onderzoek in te stellen, als zij noodig 
mocht achten, alsmede om voor het eind van Mei aan den Veilig
heidsraad rapport uit te brengen." 

De aanneming geschiedde met tien stemmen voor en één blan
co stem van den Sowjet-vertegenwoordiger, die in de instelling 
van het sub-comité een. onnoodig uitstel bleef zien, doch daar
aan toevoegde: 

„Fvemvel voor oogen houdende, dat eenige leden van den Eaad 
verklaren, dat zij de inlichtingen, waarover de Eaad beschikt om
trent de aangelegenheid, door den vertegenwoordiger van Polen 
ter sprake gebracht, onvoldoende achten, in dit verband voorts in 
aanmerking nemende, dat het Australische ontwerp-besluit niet 
aangenomen kan worden, indien ik er tegen stem, onthoud ik mij 
van stemmen. 

Ik acht het. noodzakelijk de aandacht van den Veiligheidsraad 
er op te vestigen, dat het feit, dat ik mij in deze van stemmen 
onthoud geenszins opgevat dient te worden als een precedent, 
dat in eenig opzicht de quaestie van onthouding van permanente 
leden van den Veiligheidsraad zou kunnen beïnvloeden." 

Australië, Brazilië, China, Frankrijk en Polen werden aange
wezen om zitting te nemen in het sub-comité. 

De Poolsche vertegenwoordiger verklaarde, dat hij zijn voor
stel tot aanvaarding van een resolutie, inhoudende collectieve 
veibreking van de diplomatieke relaties met Spanje, niet in
trok; dit zou opnieuw in stemming moeten komen, nadat het 
f.ub-comité zijn rapport zou hebben ingediend. 

G. Het sub-comité. 

Na de instelling van het sub-comité, dat bijeenkwam op 
29 April, richtte de Secretaris-Generaal tot alle Leden het ver
zoek, ten spoedigste materiaal ter beschikking te stellen, dat 
van belang kon zijn voor het werk van het sub-comité. De Ne
derlandsehe Regeering, die heeft nagegaan wat zij in deze zou 
kunnen, bijdragen, heeft tenslotte geantwoord, niet over gegevens 
te beschikken, die terzake zouden dienen en niet reeds bekend 
waren. 
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Alen besloot een vertegenwoordiger van de z.g. Spaansche 
Republikeinsche Regeering in bel sub-comité uit te noodigen en 
als zoodanig verscheen op 23 Mei de heer Giral in het sub
comité. 

Het sub-comité legde op 31 .Mei ecu rapport over ' ) . In het 
rapport wordt o.a. medegedeeld, dat 18 Leden van de Ver
eenigde Naties geen. diplomatieke betrekkingen niet Spanje on
derhouden; 18 andere Leden doen dit wel. In 7 landen hebben 
de wetgevende organen aan de Regecringen verzocht diploma
tieke betrekkingen niet Spanje af te breken. 7 Staten hebben 
de Spaansche Republikeinsche Regeering erkend. In de bijlagen 
van dat rapport is verschillend materiaal tegen, het Franco
regime bijeengebracht en is o.a. de hulp besproken, die dat 
regime gedurende den oorlog aan Duitscliland en Italië ver
leende. 

hief sub-comité kwam tot de volgende conclusies: 
,,(«) „Ofschoon de gedragingen van liet Franco-regime op liet 

oogenblik geen bestaande bedreiging van den vrede vormen, in 
den zin van artikel 39 van hei Handvest, weshalve de Veiligheids
laad geen bevoegdheid heeft uitvoeringsmaatregelen, als bedoeld 
in artikel 40 of 42 te gelasten of daartoe machtiging te verleenen, 
scheppen die gedragingen wel een toestand, welke een mogelijke 
bedreiging van de internationale vrede en veiligheid vormt en 
derhalve een toestand, waarvan kan «orden aangenomen, dat hij 
de internationale vrede en veiligheid in gevaar brengt" in den 
zin van artikel .'M van het Handvest. 

(b) De Veiligheidsraad ontleent daarom aan artikel 30 (1) het 
recht om geschikte handelingen of methoden Ier verbetering van 
den hierboven onder (<i) genoemden toestand voor te stellen." 

Aan deze conclusie verbond het sub-comi té de volgende aan
beve l ingen : 

,,(«) ,,De bevestiging door den Veiligheidsraad van de prin
cipes vervat in de Verklaring der Regeeringen van het Vereenigd 
Koninkrijk, de Vereenigde Staten en Frankrijk, van 4 .Maart 1040; 

(b) De overlegging door den Veiligheidsraad aan de Algemeene 
Vergadering van het bewijsmateriaal en de rapporten van liet 
sub-comité, onder aanbeveling, dat tenzij het Franco-regime zich 
terugtrekt en naar het inzicht van de Volledige Vergadering vol
ledig voldaan wordt aan de andere voorwaarden van politieke 
vrijheid, nedergelegd in de Verklaring, door de Algemeene Ver
gadering een besluit zal worden aangenomen, hetwelk voorstelt, 
dat door elk Lid der Vereenigde Naties de diplomatieke belrek
kingen met het Franco-regime terstond zullen «orden verbroken; 

(e) liet nemen van maal regelen door den Secretaris-Generaal 
ten einde deze aanbevelingen mede Ie deelen aan alle Leden der 
Vereenigde Naties en anderen, wien zulks aangaat." 

7. Behandeling van de resultaten van liet sub-comifc. 

Al dadelijk bleek, dat bij verschi l lende Raads l eden ernst ige 
erit iek rees op hei rappor t en de conclusies van het sub-comité 
geen ins teming vonden.. Op 13 J u n i legde daarop de vertegen
woordiger van Aust ra l ië , Voorzi t ter van liet sub-comi té , een 
resolut ie voor, waarin werd voorgesteld: 

,,Hierbij wordt besloten, dat de Veiligheidsraad de hierboven 
vermelde drie Aanbevelingen van het sub-comité aanneemt, even
wel niet bijvoeging van de volgende woorden na de woorden 
..zullen worden verbroken" in Aanbeveling (b) : ..of wel lol zoo
danige actie zal wolden overgegaan als de Algemeene Vergadering 
onder de alsdan heerschende omstandigheden geschikt en doel
mal ig zal achten." 

De Neilerlanilselie ver tegenwoordiger , .Mr. van KleflVns, ver
k laarde o]) 13 J u n i zijn s t a n d p u n t ten aanzien van deze resolutie 
als volgt: 

..Als ik hel goed begrijp, gaan wij thans stemmen over de aan
bevelingen van lul sub-comité, zooals zij nu zijn. Wij gaan niet 
stemmen over het geheole rapport doch dal gedeelte, hetwelk 
de aanbevelingen voorafgaat. Daarom geloof ik. dal hel heler is. 
dat ik geen commentaar over het rapport lever: men mag hieruit 
echter geenszins de gevolgtrekking maken, dat ik hel eens ben 
met de wijze, waarop de zaak in zijn geheel wordt voorgedragen of 
met alle argumenten en conclusies, die liet bevat. 

Wat d" aanhoveliugon betreft, uil ik openhartig verklaren, dal 
ik er geen bewonderaar van ben. Om een van inijii vele redenen 
hiervoor ie noemen : Als de Raad het recht en goede redenen heeft 
om lol actie over te gaan. laai (jus dal dan zeker doen, nu of in 
September. Tol zoover ben ik het eens met wat de vertegenwoor
diger der Sowjet-l nie ons zo.) even beeft gezegd. Doch. als wij tol 
aelie overgaan, laat ons hel dan zelf doen en zulks niet opdragen 
aan een ander orgaan der Vereenigde Naties. 

') Dit rapport, dat eerst in October in definitieven vorm is ont
vangen, wordt ter griffie nedergelegd. 

Hande l ingen der S t a t en - t i ene raa l . Bijlagen. 1'. I IC,—1017. 

De verantwoordelijkheid voor zaken als deze berust, volgens 
art. 24 van het Handvest in de eerste plaats bij den Raad ea ik 
vind, dat wij ons zelf van dien plicht dienen te kwijten. Doch als 
wij geen recht of geen goede redenen hebben, of noch de plicht, 
noch goede redenen om handelend op te treden, laten wij er ons 
dan vooral van onthouden zonder ons er verder druk om te maken, 
indien de vergadering de zaak, niettemin, wenseht aan te vatten, 
is het aan de vergadering om daartoe te besluiten. 

Toch erken ik (en volle het belang van een overeengekomen be
slissing en teneinde, zoo goed als het kan, eenstemmigheid te be
reiken, zal ik het ontwerp-besluit, zooals het thans is, niet be
strijden, doch wensch in elk opzicht volledige vrijheid van opvat
ting voor mijn Regeuring voor te behouden, indien en wanneer de 
zaak voor de Algemeene Vergadering komt." 

I n de z i t t ing van 17 J u n i s te lde de B r i t s c h e ver tegenwoor
diger als a m e n d e m e n t voor, dat in „aanbevel ing; (b)" iedere 
aanbeve l ing tot actie zou vervallen en voorts , da t beha lve de 
s tukken van het sub-comi té ook de processen-verbaa l van den 
Veil igheidsraad aan de A l g e m e e n e Vergader ing zouden worden, 
toegezonden. Dit B r i t s che a m e n d e m e n t werd den volgenden 
dag met 8 s t e m m e n tegen , 2 s t e m m e n vóór ( G r o o t - B r i t t a n n i ë 
en Neder land) en 3 b l a n c o - s t e m m e n verworpen . Daa rna werd 
g e s t e m d over de g e a m e n d e e r d e aanbevel ingen, van he t sub
comi té als hierboven aangegeven : 1(1 ver tegenwoordigers ' ) s t em
den vóór. doch de Sowjet-ver teget iwoordiger s t e m d e tegen, zoo
dat: k r ach t ens het ve torech t de aanbeve l ingen waren verworpen . 

De ver tegenwoordiger van Polen s te lde vervolgens zijn oor
spronkeli jke resolut ie van 17 April , h o u d e n d e onmiddel l i jke ver
breking van alle nog m e t het F ranco- reg ime bes taande diploma
t ieke be t rekk ingen , opn ieuw aan de orde. Deze werd op 24 Juni 
verworpen me t 7 s t emmen , tegen en 4 vóór, nl. Polen. Sowje.t
I Jn ie . Mexico en F rankr i jk . Te r s tond d iende de Poolsehe ver
tegenwoordiger een n ieuwe resolut ie in, lu idende : 

..De Veiligheidsraad neemt kennis van het rapport van het sub
comité voor de Spaansche ipiaestie, hetwelk op 2'.* April 1040 be
noemd werd. Het onderzoek bevestigt len volle de leiten, welke 
geleid hebben tot de veroordeeling van her Franco-regime door de 
Conferenties in San Franciseo en Potsdam, door de Algemeene 
Vergadering te Londen, alsmede door den Veiligheidsraad in zijn 
besluit van 20 April 1046. Door hef onderzoek wordt zondereenigen 
twijfel vastgesteld, dal Franco's fascistisch regime een ernstig ge
vaar oplevert voor hel bewaren van internationale vrede en veilig
heid. 

Derhalve beslist de Veiligheidsraad om den toestand in Spanje 
onder voortdurende observatie 1.' houden en deze aangelegenheid 
aan ie houden op de lijst van zaken, welke zijn aandacht hebben 
teneinde in slaat te zijn die maatregelen te nemen, «elke in hel 
belang van vrtdf en veiligheid noodzakelijk kunnen zijn. 

De Veiligheidsraad zal de zaak uiterlijk 1 September «eer ter 
hand nemen, teneinde te bepalen «elke geschikte practische maat
regelen, waarin het Handvest voor/iet. genomen dienen Ie wor
den. Fik lid van den Veiligheidsraad heeft het reehl de zaak ten 
allen tijde voor genoemden datum voor den Veiligheidsraad Ie 

l o e n ook tegen dezen nieuwen tekst bezwaren rezen, ver
vaard igde een sub-comi té , b e s t a a n d e uil Austra l ië , ( iroot Bri tan
nië en Polen, bij meerderhe id een derden teks t , w a a r m e d e de 
Poolsehe ver tegenwoordiger zich niet kon veroouioett. Na een 
langdurig' zeer verward deba t , waarbij de Sow jef- \vrteirenwoor
diger tevergeefs t r a c h t t e vast te leggen, dal de Veil igheidsraad 
in ieder geval op 1 S e p t e m b e r J e zaak weder /on o p n e m e n , 
werd op ''fi J u n i de volgende resolut ie a a n v a a r d : 

..Aangezien Je Veiligheidsraad op 20 April lOll'i een sub-comité 
benoemd heeft om den loesland in Sj-anje ie onderzoeken. 

Feil aangezien hel onder/nek van het sub-comité de volle 
bevestiging bracht der feilen, die gel,ad hebben 101 de veroordee
ling van hei Franco-iegime door de Conferenties in Potsdam en 
Sau-Francisco. de Algemeene Vergadering in hel Ferste gedeelte 
van haar Felste zitting en alsmede door Jen Veiligheidsraad, in 
zijn he-luil van hnvcrigeiioemdon datum. 

Fesluii de Veiligheidsraad om den loesland in Spanje onder 
voortdurende observal ie te houden en hel aan Ie houden on de lijst 
van zaken, «elke zijn aandacht hebben, teneinde ten allen tijde 
gereed Ie zijn die maal regelen Ie nemen, «elke in hel belang van 
internationale vrr-d,< en veiligheid noodzakelijk kunnen zijn. 

Fik Lid van den Veiligheidsraad kan de zaak len allen tijde ter 
beoordeeling aan di .. Veiligheidsraad voorle"gen." 

>) Gedeeltelijk temde mr. van Kleffens blanco, zoodal bij dit onder
deel der amendementen het aantal voorstemmers 0 bedroe.'. 
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De Australische vertegenwoordiger stelde daarop de volgende 
resolutie voor: 

„Dat het aannemen van het Besluit in zake de Spaansehe 
quaestie, van 26 Juni, naar het oordeel van den Veiligheidsraad 
geenszins de rechten aantast, welke aan de Algemeene Vergadering 
in het Handvest zijn toegekend." 

Deze resolutie verwierf 9 stemmen, ook Frankrijk en Mexico 
stemden vóór; Polen en de Sowjet-Unie stemden echter tegen 
en daar het volgens den Sowjet-vertegenwoordiger een sub
stantieele resolutie was, gold deze krachtens het vetorecht als 
verworpen. 

Aldus bleef de Spaansehe kwestie staan op de agenda van 
den Veiligheidsraad. 

8. Veiliglteidsraad en Algemeene Vergadering. 

Zoolang het vraagstuk stond op de agenda van den Veilig
heidsraad zou de Algemeene Vergadering het Spaansehe vraag
stuk wel kunnen bespreken, doch dienaangaande geen aanbe
velingen kunnen doen (art. 10 en art. 1*2, lid 1). 

Terwijl aanvankelijk de Sowjet-Unie de voorkeur had ge
geven aan behandeling van dit vraagstuk in den Veiligheidsraad, 
kwam hierin wijziging, toen op 23 October de Algemeene Ver
gadering was'bijeengekomen. De voorstanders van een optreden 
tegenover het tegenwoordige regime in Spanje bleken toen meer 
te verwachten van behandeling van het vraagstuk in de Ver
gadering. Aldus kwam op 4 November in den Veiligheidsraad een 
voorstel van Polen in behandeling om het Spaansehe vraagstuk 
van de agenda van den Raad te schrappen. Bij het debat hier
over, waaraan Mr. van Kleffens niet heeft deelgenomen, bleek, 
dat men het algemeen gewenscht oordeelde, dat de Vergadering 
gelegenheid zou hebben het Spaansehe vraagstuk in zijn geheel 
aan de orde te stellen en desgewenscht aanbevelingen te doen; 
dit vraagstuk zou reeds incidenteel aan de orde zijn gekomen 
naar aanleiding van verschillende agendapunten, waarbij de 
vraag in hoeverre Spanje aan een of andere werkzaamheid zou 
deelnemen ter sprake zou kunnen komen. 

In dezen gedachtengang heeft de Veiligheidsraad zich op 
4 November met algemeene stemmen vereenigd met het voor
stel van Polen om het vraagstuk van Spanje aan de agenda van 
den Veiligheidsraad te schrappen. 

's-Gravenhage, 25 November 1946. 

2. I I I . 8. 

T W E E D E NOTA VAN WIJZIGING. 

(Ingezonden bij brief van 29 November 1946.) 

In het gewijzigd ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 
Onder Artikel I: 

TITEL A. GEWONE DIENST . . . 
TITEL B. BUITENGEWONE DIENST 
GEHEELE DIENST 
Onder TITEL A. GEWONE DIENST. 
AFDEELINGEN: 
I. DEPARTEMENT 
Het totaal der afdeelingen 
AFDEELING I. DEPARTEMENT . 
Artikel 4. Materieele behoeften en 

overige uitgaven 
Onder TITEL B. BUITENGEWONE 

DIENST. 
AFDEELING I. GEBOUWEN. . . 
Artikel 39 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 39. Kosten van aankoop, her

stelling en inrichting van 2 gebouwen 
bestemd voor bewoning van den 
Ambassadeur en den Gezant te Nan
king, benevens kosten van aankoop 
en inrichting van een gebouw bestemd 
voor bewoning van het personeel van 
het Gezantschap te Canberra en alle 
verdere daarmede verband houdende 
uitgaven 

wordt verhoogd 
met: 

£ 9 500,— f 
49 000,— 

58 500,— 

en mitsdien 
gebracht op: 

15 758 665,— 
323 050,— 

16 081 715,— 

9 500,— 1 561 790 

9 500,— 15 758 665 

9 500,— 1 561 790 

9 500,— 809 500 

49 000,— 323 050,-

49 000,- 323 050,— 

Toelichting. 
Artikel 4. In verband met de bepalingen der gemeentelijke liften

verordening en de leidraad voor veiligheidsmaatregelen voor liften, behoeft 
de lift, die zich in het gebouw van het Departement bevindt, een nood
zakelijke wijziging. 

De hieraan verbonden kosten worden, volgens opgave van het Ministerie 
van Openbare Werken en Wederopbouw, geraamd op f 9 500,—, met welk 
bedrag het totaal van dit artikel moet worden verhoogd. 

Artikel 39. Het is niet mogelijk gebleken voor huisvesting van den 
staf der Nederlandsche Vertegenwoordiging bij de Australische Regeering 
te Canberra een huis te huren. 

Aangezien de gelegenheid zich voordeed een geschikt pand, gelegen naaat 
het aan het Rijk toebehoorende Gezantschapsgebouw te koopen, is door 
ondergeteekende tot aankoop hiervan overgegaan. 

De koop van dit gebouw is bepaald op f A. 4 800 = (f 41 450,—), 
terwijl voor kosten van inrichting gerekend is op £ A. 875 = (f 7 550,^). 

Voorgesteld wordt de redactie van dit artikel, in verband met het boven
staande, te wijzigen en het bedrag er van te verhoogen met f 49 000,—. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
W. VAN BOETZELAER. 

I I I . 9. 

VEESLAG. 

De Commissie van Rapporteurs voor bovengenoemde wets
ontwerpen is, na kennis genomen te hebben van de Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag nopens deze wetsontwerpen, 
van oordeel, dat door deze gewisselde schrifturen de openbare 
beraadslaging over de voorsteilen genoegzaam is voorbereid. 

Vastgesteld den 3den December 1946. 

2. U I . 10. 

B R U I N S SLOT. 
B I E E E M A . 
LOGEMANN. 
ROOLVINK. 
DE GROOT. 

MOTIE VAN ORDE VAN DEN H E E R 
DE GROOT c.s. 

Voorgesteld 6 December 1946. 
De Kamer, 
van oordeel dat het ongewenscht is de diplomatieke en han

delsbetrekkingen van Nederland met de Rcgeering-Franco te 
bestendigen, 

geeft de Regeering in overweging haar vertegenwoordiging in 
di U.N.O. te instrueeren, dienovereenkomstig haar houding te 
bepalen, 

en gaat over tot de orde van den dag. 

DE GROOT. 
STOKVIS. 
WAGENAAR. 
HOOGCARSPEL. 
VAX DEN M U I J Z E N B E R G — W I L L E M S E . 

2. I I I . 11. 

MOTIE VAN ORDE VAN DEN H E E R 
VAN DEI; GOES VAN NATERS c.s. 

Voorgesteld 6 December 1946. 
De Kamer, 
mi'i belangstelling kennis genomen hebbende van de voorstel

len in de vergadering van de U.N.O., welke beoogen door middel 
van vrije verkiezingen te geraken tot het herstel van den demo
cratiseren regeeringsvorm in Spanje, 

betuigt haar instemming met de strekking dezer voorstellen, 
noodigt de Regeering uit, haar vertegenwoordiging bij de 

U.N.O. aan Ie bevelen, in deze krachtig werkzaam te blijven, 

en gaat over tot de orde van den dag. 

VAN DER GOES VAN NATERS. 

K U P E E S . 
J O E K E S . 
THOMASSEN. 
RUYGERS. 


