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mentaire conferentie te Brussel deze zomer is aanbevolen, uiterst 
wenselijk. Waarom spraken, zo vroegen deze leden, de Ministers in 
Ostende echter van een „commissie" en niet van een „Raad", zoals 
in Brussel was aanbevolen? 

In het jaarboek, zo zeiden deze leden, wordt van de economische 
unie gesproken als een „wellicht reeds spoedig te bereiken realiteit". 
Wat wordt bedoeld met „spoedig"? En hoe staat het in dit verband 
met de bijzondere moeilijkheden ten aanzien van het landbouw
vraagstuk en de kanaler.kwestie? Deelt de Minister, zo vroegen deze 
leden, de opvatting van de onlangs door prof. Baudhuin uitgesproken 
mening, dat vooralsnog een consolidatie van het bereikte in een 
douane-unie aan de economische unie vooraf moet gaan? Is een 
dergelijke mening te verenigen met het „spoedig", waarvan het'jaar
boek spreekt? In het jaarboek wordt ook gesproken over het concept
unieverdrag. Is de Minister bereid, zo vroegen deze leden, dit concept 
aan de commissie van Buitenlandse Zaken over te leggen en daar 
te bespreken? Wanneer op 1 Januari de Benelux gezamenlijk handels
accoorden gaat sluiten, betekent dit een gezamenlijk optreden op 
Regeringsniveau. Daarmede wordt het gezamenlijk optreden op parle
mentair niveau steeds urgenter. Hoe denkt de Minister zich de op
lossing van dit vraagstuk, vroegen deze leden? 

Eén lid vestigde de aandacht op een zin, voorkomende op blz. 31 
van het jaarboek. Daar leest men: „Het is in het afgelopen jaar steeds 
duidelijker geworden, dat het tot stand komen van de Benelux niet 
kan plaats vinden zonder dat een regeling voor het multilaterale 
betalingsverkeer, gelijk thans in de Europse betalingsunie is voorzien, 
haar beslag heeft gekregen". Hier wordt de Benelux dus gebonden 
aan het tot stand komen van een multilateraal betalingsverkeer. Maar 
even verder, op blz. 37, wordt de totstandkoming van het betalings
verkeer weer gebonden aan de totstandkoming van een tweetal andere 
factoren. Derhalve is de totstandkoming van de Benelux afhankelijk 
van een aantal toekomstige en onzekere factoren, aldus dit lid. 
Zijn vraag was nu of de geciteerde zin van blz. 31 de formule is 
voor een mededeling, dat de Benelux niet tot stand zal komen. In
dien dit juist ware, dan zou hij dit zeer betreuren. 

Enkele losse vragen en opmerkingen 

Uit het overzicht van het Rijkspersoneel bij de Millioenennota 
blijkt, dat de ambtenaren van Buitenlandse Zaken zijn uitgebreid van 
749 tot 835. Opgemerkt werd, dat uit de Memorie van Toelichting 
niet blijkt, hoe dit verschil van 86 moet worden verklaard. 

Zijn sinds de vorige begroting verbeteringen aangebracht in de 
salariëring der secretarissen op het Departement? Wat is het salaris
niveau? 

Enige leden maakten de opmerking, dat de verhouding tot Oost
Eurooa minder slecht zou kunnen worden, als wij niet de door 
Amerika opgelegde politiek volgden, om onze handel met dit gebied 
te beperken. Deze leden vroegen voorts, of de Minister kennis ge
nomen heeft van terroristische daden tegen buitenlandse gezantschap
pen en consulaten in den Haag. Is er strafvervolging ingesteld en 
wordt de nodige bescherming verleend? 

Begroting 

Artikel 5, onderdeel lil. Een verhoging van bijna 74 pet. Hier 
werd nadere toelichting gewenst. 

Bij dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen ambts en 
representatiekosten van de Minster, Staatssecretaris en secretaris
generaal, ambtstoelagen (artikel 15) en declarabele representatie
kosten (artikel 20). Van verschillende zijden werd gevraagd, hierover 
een duidelijke toelichting te ontvangen. 

Blijkens de artikelen 8—10 komen de kosten van de Staatscom
missie en de conferentie voor internationaal privaatrecht in dit 
hoofdstuk voor. Zou het niet juister zijn, zo vroegen verscheidene 
leden, dat deze posten op hoofdstuk 4 der Staatsbegroting worden 
ondergebracht? 

Artikel 42. Enige leden merkten op, dat zij hun bezwaren tegen 
een gezantschap bij de Paus onverzwakt handhaven, daar zij dit ge
zantschap geen landsbelang, maar uitsluitend een R.-K. belang 
achtten. 

Artikel.n 53—58. Verscheidene leden merkten op, dat de kosten 
van de missie in Duitsland zeer hoog zijn. Gevraagd werd naar den 
aard harer werkzaamheden, daar niet minder dan 182 personen bij 
deze missie betrokken zijn. 

Artikel 73. Gevraagd werd, of het wel gewenst is, de voorlichting 
in het buitenland in te krimpen. Is niet veeleer uitbreiding van de 
voorlichting noodzakelijk? 

Artikel 91. Op deze post werd een nadere toelichting gevraagd. 

Artikel 99. Gevraagd werd naar het terrein, het nut en de bete
kenis van de studie van dit wetenschappelijk centrum. 

Artikel 114. Gevraagd werd naar het karakter van deze inlich
tingendienst. 

Artikel 115. De opmerking over de onbekendheid van de aan
delen geldt niet voor de internationale arbeidsorganisatie. 

Uit deze post blijkt, dat de verlaging van het totaalcijfer van de 
begroting, in vergelijking met het vorige jaar, hoofdzakelijk hier ge
legen is. De verlaging vindt geen oorzaak in bezuiniging, maar in 
toevallige omstandigheden. 

Artikel 118. Opgemerkt werd, dat het verstandig zou zijn om in 
het algemeen meer gelden te besteden voor het aankopen van ge
bouwen voor onze posten in het buiUnland. Dat is goedkoper dan 
huren. 

Aldus vastgesteld 19 October 1950. 
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MEMORIE VAN ANTWOORD 
(Ingezonden 16 November 1950) 

Inleidende opmerkingen 

Het verheugt ondergetekende dat de overlegging van een Jaarboek 
bij de indiening van de Begroting voor zijn Departement in velerlei 
opzicht blijkt tegemoet te komen aan de wensen van de Kamer om 
een algemene uiteenzetting van het buitenlands beleid te mogen ont
vangen. Het Jaarboek zal voortaan telkenmale bij de indiening van 
de Rijksbegroting worden overgelegd. De inhoud van een dergelijke 
publicatie, die dit maal op korte termijn moest worden gereed ge
maakt, zal moeten worden aangepast aan de wensen, die de Staten
Generaal in dit opzicht kenbaar maken. Teneinde de omvang bij de 
eerste publicatie niet al te groot te maken, moest een keuze uit de 
beschikbare materiaal worden gedaan. Het ligt in de bedoeling de 
lijst van de afgesloten verdragen in het volgend Jaarboek bij te wer
ken tot op 1 Januari 1951 en zorg te dragen dat in het vervolg in de 
opvolgende Jaarboeken een volledige opgave van de gesloten ver
dragen te vinden zal zijn. Aan de wens om een lijst van de meest 
voorkomende afkortingen op internationaal gebied op te nemen, zal 
in het volgende Jaarboek gaarne gevolg worden gegeven. Bij de 
samenstelling van het eerste Jaarboek heeft — zoals in het Voor
woord is gezegd — als regel gegolden, dat niet naar volledigheid is 
gestreefd, doch dat slechts is opgenomen wat in het centrum van de 
belangstelling heeft gestaan of waaromtrent zich voor Nederland 
belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. Wat de Caraïbische 
Commissie betreft, was dit in het afgelopen jaar niet het geval; in het 
Jaarboek 1950/1951 zal de Conferentie kunnen worden behandeld, 
die in November 1950 in Curacao onder Nederlands Voorzitterschap 
zal worden gehouden. Om tegemoet te komen aan de in het Voorlopig 
Verslag uitgesproken wens zal in het volgende Jaarboek ook melding 
worden gemaakt van de betrekkingen tussen Nederland en die landen 
waaromtrent zich geen saillante ontwikkelingen hebben voorgedaan. 

Ondergetekende heeft het Jaarboek bedoeld als te zijn een uiteen
zetting van het gevoerde beleid met enige aanwijzingen voor de toe
komst en niet uitsluitend als een documentatie, zoals helaas door 
zeer veel leden werd gemeend. Men vindt overigens in het Jaarboek 
beschouwingen over de ontwikkelingen in het verleden waarbij Neder
land was betrokken, welke veelal tevens een aanwijzing inhouden 
omtrent het in de naaste toekomst te voeren beleid. Men bedenke 
echter daarbij dat dit beleid voortdurend de invloed ondergaat van 
de internationale politieke ontwikkeling, zodat het zeer moeilijk is 
om van te voren, en dan nog in het openbaar, bij het indienen van de 
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begroting een uiteenzetting te geven welke op de toekomst betrekking 
heeft. 

Een belangrijk deel van de inlichtingen aan de Kamer over buiten
landse politieke ontwikkelingen zal voorbehouden moeten blijven aan 
het regelmatige contact van de Minister van Buitenlandse Zaken met 
de Commissie voor Buitenlandse Zaken der Kamer, dat door onder
getekende zeer op prijs wordt gesteld. Het contact met de Commissie 
is in het afgelopen jaar steeds veelvuldiger geworden. Zoals in het 
Voorlopig Verslag wordt opgemerkt, heeft het reces van de Kamer 
de regelmatige bijeenkomsten met de Commissie een tijd lang onder
broken. Ondergetekende heeft evenwel in het afgelopen jaar herhaal
delijk het initiatief genomen om besprekingen met de Kamercommissie 
te beleggen, zo ook na het reces. Hij is ook steeds gaarne bereid voor 
de Commissie te verschijnen, wanneer de Kamer een bespreking van 
bepaalde aspecten van het buitenlands beleid nuttig oordeelt. Het is 
naar zijn mening onjuist om te stellen, dat de frequentie van het 
contact met de Kamercommissie geleden heeft onder het feit. dat hij 
de functie van voorzitter van de O.E.E.S. heeft aanvaard. Sinds de 
totstandkoming van de Europese Betalingsunic is de frequentie van 
reizen naar het buitenland ten behoeve van de O.E.E.S. afgenomen, 
terwijl de werkzaamheden voor deze organisatie wel meer, maar toch 
niet veel meer tijd van ondergetekende vergen dan van zijn buitenlandse 
collega's, die als vertegenwoordigers hunner regeringen de vergade
ringen bijwonen. In feite kan ondergetekende dan ook de leden gerust
stellen die vreesden, dat de geciteerde uiting van de heer Hoffman, dat 
de functie bij de O.E.E.S. hem 60 uren per week zou kosten, bewaarheid 
is geworden. Het. is buitendien naar ondergetekende meent niet aan 
twijfel onderheving, dat een veelvuldig contact met leidende staats
lieden in het kader van O.E.E.S. en in het Atlantisch Verband hem in 
staat stelt om vollediger en met meer inzicht van zaken de Commissie 
van de Kamer omtrent de gang van de internationale politiek in te 
lichten, dan wanneer hij zich bij uitsluiting op het Plein ophield en 
zich moest beperken tot de schriftelijke en telegrafische berichtgeving 
omtrent de internationale gebeurtenissen, welke op het Departement 
wordt ontvangen. Ondergetekende hoopt dat de waardering van het 
door hem gevoerde beleid, waarvan vele leden gewagen en waarvoor 
hij bijzonder erkentelijk is, daartoe zal leiden dat men zal erkennen, 
dat hem een zekere vrijheid moet worden gelaten in de wijze, waarop 
hij de arbeid voortvloeiende uit zijn verhouding tot het Parlement, de 
Ministerraad en de vertegenwoordigers van vreemde Mogendheden 
wenst te verdelen. De afwezigheid van ondergetekende in de Minister
raad heeft zich tot hoogst enkele gevallen beperkt, welke meestal het 
gevolg waren van de bijeenkomsten van de Raad van Europa, van de 
Noord-Atlantische Raad en van de Verenigde Naties, waarbij hij met 
zijn collega's van andere landen aanwezig moet zijn en die met de 
werkzaamheden in het kader van de O.E.E.S. geen verband houden. 
De huidige toestand, waarin hij bij verblijf buitenlands door de 
Minister-President wordt vervangen en bij voortduring terzijde wordt 
gestaan door een Staatssecretaris, die zich voornamelijk bezig houdt 
met de vraagstukken waartoe de verhouding met Indonesië aanleiding 
geeft, voorzover deze mede of geheel tot de taak van de Minister van 
Buitenlandse Zaken behoren, blijkt in de praktijk bevredigend te 
werken. Bovendien kan een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden 
in Atlantisch verband thans worden overgelaten aan de Nederlandse 
gedeputeerde in het permanente lichaam van de Noord-Atlantische 
Raad, jhr. van Starkenborgh. 

De samenstelling van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van 
de Kamer, waarover in het Voorlopig Verslag een opmerking wordt 
gemaakt, is een aangelegenheid, waarover ondergetekende zich niet 
zou willen uitspreken. Ter vermijding van misverstand moge echter 
worden opgemerkt, dat met de opmerking, dat ook de Eerste Kamer 
het voorbeeld van de Tweede Kamer zou kunnen volgen en een 
commissie voor Buitenlandse Zaken zou kunnen instellen, geenszins 
bedoeld werd om daarmede een volkomen gelijksoortige vorm van 
overleg in te leiden als tussen de bewindsman en de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer bestaat. Bij de vermelding 
van deze gedachte in het Reorganisatierapport wordt dan ook uit
drukkelijk aangetekend l), dat een Commissie voor Buitenlandse 
Zaken in de Eerste Kamer alleen denkbaar is mits „daardoor het 
karakter van de bevoegdheden der Eerste Kamer niet zou worden 
gewijzigd". 

Terecht hebben vele leden er op gewezen hoe de internationale 
samenwerking zich op steeds breder veld ontwikkelt en zich over een 
steeds groter deel van het Regeringsbeleid uitstrekt. Dit is e<m omstan
digheid, die niet alleen bij samenstelling van het Jaarboek in het oog 
moest worden gehouden, doch die ook de volle aandacht heeft van 
de Commissie-Van Eysinga, voor de instelling waarvan vele leden 
hun waardering uitspraken. Wat betreft het opnemen van leden van 

') Bladzijde 91. 

de Staten-Generaal in delegaties naar internationale conferenties 
moge in de eerste plaats worden opgemerkt, dat reeds thans Kamer
leden zitting hebben gehad in delegaties o.a. naar de Internationale 
Arbeidsconferentie en naar de Conferentie van Unesco. Wanneer men 
bedenkt dat ook bij de samenstelling van delegaties met de eis van 
bezuiniging moet worden rekening gehouden en voorts dat verschil
lende conferenties van gespecialiseerde organisaties een sterk technisch 
karakter hebben, zodat het niet steeds nodig is, dat in de delegaties 
personen van verschillende levensbeschouwing en maatschappelijke 
inslag zitting hebben, dan is het verklaarbaar dat in sommige van de 
hierbedoelde delegaties geen leden van de Staten-Generaal zijn opge
nomen. Overigens moge worden opgemerkt, dat vermoedelijk in het 
rapport van de Commissie-Van Eysinga aan de hierbesproken vraag 
van de wenselijkheid van het deelnemen van Kamerleden aan inter
nationale conferenties alle aandacht zal worden besteed. 

Een overzicht van de Nederlandse vertegenwoordiging in verschil
lende internationale conferenties en permanente lichamen zal worden 
opgenomen in de „Gids van het Departement van Buitenlandse 
Zaken", die in begin December a.s. voor de eerste maal zal verschijnen, 
zodat hier volstaan moge worden met verwijzing naar deze publicatie, 
die naar gehoopt wordt, zal kunnen voldoen aan de behoefte van de 
Kamer om vollediger gegevens over dit onderwerp. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van een aantal leden over de 
grondslagen van het Reorganisatierapport van het Departement van 
Buitenlandse Zaken, moge hier nog een enkele mededeling worden 
gedaan over de beginselen, welke aan de regionale indeling van het 
Departement ten grondslag hebben gelegen en de consequenties, die 
dit ook op de buitenlandse posten met zich mede brengt. Inderdaad 
is reeds gebleken, dat de wisselwerking tussen de Nederlandse ver
tegenwoordigers in een bepaald gebied en het regionale bureau, dat 
hun rapporten in eerste aanleg in behandeling neemt, uiterst vrucht
baar kan werken. Bij het oude stelsel, waarbij b.v. de politieke zaken 
der gehele wereld op het Departement door een kleine groep van 
personen als een geheel werden behandeld, was het practisch onmoge
lijk om voortdurend de verschillende posten van richtlijnen en aan
wijzingen te voorzien. Thans heeft ieder regionaal bureau slechts een 
beperkt aantal landen te bewerken, waardoor een voortdurende aan
raking tussen dit bureau en de diplomatieke posten in een bepaald 
gebied ontstaat. Het valt niet aanstonds in te zien op welke wijze 
dit contact zou kunnen worden verbeterd door de instelling van drie 
„Ambassadors at large". Naar het voorkomt zou de instelling van 
deze rondreizende Ambassadeurs niet alleen hoge kosten met zich 
mede brengen, doch er weinig toe kunnen bijdragen om de inzichten 
van het Departement te verbreden en te verdiepen. In de afgelopen 
zomer is ter gelegenheid van het verlof van een aantal Nederlandse 
Hoofden van Missies een zogenaamde Ambassadeursconferentie ge
houden over een aantal belangrijke politieke problemen, welke zowel 
voor ondergetekende als voor de deelnemers veel nut heeft gehad. 
Het persoonlijk contact met de Hoofden van diplomatieke posten 
behoort bij voorkeur rechtstreeks met het Departement te worden 
gelegd gedurende hun verloven, die zij zo veel mogelijk in Nederland 
moeten doorbrengen. Op deze wijze wordt een veelzijdig rechtstreeks 
contact met een grote groep van ambtenaren van het Departement 
gelegd, hetgeen vruchtbaarder schijnt dan een contact door tussen
komst van rondreizende Ambassadeurs. Het is gebleken, dat verschil
lende in elkaars nabijheid gelegen posten behoefte gevoelen aan 
onderling contact. Een dergelijke overleg kan naar het gevoel van 
ondergetekende echter veel meer nut hebben, wanneer dit plaats vindt 
in Nederland, omdat op die wijze ook de regionale bureaux bij de 
besprekingen kunnen worden betrokken. Het ligt dan ook in de bedoe
ling om in de komende jaren behalve regelmatige Ambassadeurscon
ferenties, ook conferenties te houden van Nederlandse vertegenwoor
digers in een bepaald gebied, wanneer de politieke ontwikkeling 
daartoe aanleiding geeft en de regeling van de verloven zulks mogelijk 
maakt. 

De vraag van sommige leden of niet grote posten aan onder
bezetting lijden, terwijl soms kleine posten overbezet zijn, kan in het 
algemeen bezwaarlijk worden beantwoord. In verband met de hoge 
kosten, welke het instandhouden van buitenlandse missies met zich 
medebrengt, wordt er steeds naar gestreefd om de bezetting tot het 
noodzakelijke minimum te beperken. Tengevolge van de noodzakelijke 
verlening van verloven en de te stellen administratieve en comptabele 
eisen, is het niet mogelijk de bezetting ook van kleine posten beneden 
een bepaald minimum te laten dalen. Dientengevolge wordt er naar 
gestreefd om het aantal zogenaamde eenmans-posten, waar slechts 
een Chef de Poste en hoogstens een administratieve 'hulpkracht of 
secretaresse aanwezig zijn, zoveel mogelijk te beperken, omdat de 
ervaring heeft geleerd, dat in dat geval het Hoofd van de post in 
zodanige mate aan zijn bureau wordt gekluisterd, dat het hem niet 
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mogelijk is de nodige contacten te leggen, welke voor een goede ver
richting van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn. De officiële aan
rakingen met de Regeringen van vreemde Mogendheden door tussen
komst van diplomatieke vertegenwoordigers zijn in de moderne samen
leving slechts een facet van een zich steeds uitbreidende internationale 
contactneming Voorzover de deviezenbeperkingen zulks hebben toe
gelaten, zijn in de na-oorlogse jaren vanuit Nederland in toenemende 
mate representatieve Nederlanders in verschillende hoedanigheden naar 
het buitenland vertrokken, waar zij ieder op hun eigen terrein hebben 
kunnen medewerken aan de versterking van de banden met de landen, 
waarmede Nederland politiek samenwerkt. In het algemeen kan wor
den gezegd, dat evenals de Nederlandse gemeenten en de gemeenten 
in het buitenland in toenemende mate contacten leggen, in de na
oorlogse jaren het aantal internationale congressen en bijeenkomsten 
op zeer uiteenlopend gebied voortdurend toeneemt, zodat steeds meer 
groepen uit de samenleving in aanreking komen met overeenkomstige 
groepen in andere landen. Op de mogelijkheid van jeugdreizen en 
internationale schoolruil tijdens de vacanties, zal ondergetekende 
gaarne de aandacht van zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen vestigen. Voor zover de financiëele positie van Neder
land zulks toelaat, kan de Regering deze ontwikkeling slechts toe
juichen, welke er toe leidt, dat er in steeds verdergaande mate samen
werking op internationaal terrein tot stand komt. 

Verenigde Naties 

De tekst van het Jaarboek is vastgesteld op een ogenblik, dat inder
daad sprake kon zijn van zekere ontevredenheid met de V.N., wier 
werkzaamheden op elk terrein sterk weiden belemmerd tengevolge 
van de verlammende tegenstellingen, die zich deden gevoelen tussen 
de grote meerderheid van de Leden der V.N. en de Sovjet-Unie. 

Ondergetekende deelt de mening van de vele andere leden, die een 
actievere politiek van de V.N. zouden wensen te zien. In deze gedach
tengang is aan de Nederlandse Delegatie ter Vijfde Algemene Verga
dering, welke thans te New-York bijeen is, de instructie gegeven haar 
medewerking te verlenen aan de resolutie „Uniting for Peace", welke 
haar oorsprong vond in het plan-Acheson, onder voorbehoud dat er 
naar zou worden gestreefd de grondbeginselen van het Handvest 
hierbij zoveel mogelijk intact te laten. 

Wat de bezwaren van enkele andere leden betreft, die zich niet 
met de grondslag van de Organisatie der V.N. kunnen verenigen, aan
gezien hieraan het hechte fundament van Gods woord ontbreekt, moge 
worden verwezen naar hetgeen herhaaldelijk door ondergetekende en 
zijn ambtsvoorgangers met betrekking tot deze bezwaren is opge
merkt. 

Ondergetekende kan het niet eens zijn met het ene lid, volgens wie 
de V.N. zouden zijn geworden uitsluitend tot een kampplaats tussen 
twee blokken met satellietstaten. De V.N. hebben naar de mening van 
ondergetekende wel degelijk op velerlei gebieden een belangrijke func
tie. Zo bieden zij de gelegenheid tot gemakkelijke, onopvallende con
tacten, welke een verbetering van de verstandhouding tussen de 
Mogendheden bevorderen. 

Zonder de ogen te sluiten voor de vele feilen van de V.N. meent 
ondergetekende, dat de waarde van de V.N. door de versterking van 
de rechtsgemeenschap onder de volkeren niet moet worden onder
schat. Nederland zal dan ook ongetwijfeld moeten blijven medewer
ken aan het bereiken van de doelstellingen der Organisatie. Het ver
heugt ondergetekende daarom uitermate, dat Nederland wederom tot 
lid van de Veiligheidsraad is gekozen en thans nog meer dan tot dusver 
actief aan het politieke werk van de V.N. zal kunnen deelnemen. 

Ondergetekende is allerminst van oordeel, dat er aanleiding zou zijn 
geweest de gedachte, welke aan het plan-Acheson ten grondslag ligt, te 
bestrijden. Reeds tijdens de totstandkoming van het Handvest van 
de V.N. in 19-45 zijn van Nederlandse zijde ernstige bezwaren tegen 
het vetorecht naar voren gebracht, omdat hiermede in feite het grond
beginsel van de sotivereine gelijkheid van alle Leden werd ondergra
ver,. Het is wenselijk de thans bestaande feitelijke samenwerking ter 
bestrijding van agressie, welke lot stand is gekomen door de omstan
digheid, dat de Sovjet-Unie geruime tijd zich afzijdig heeft gehouden 
van de werkzaamheden van de Veiligheidsraad en derhalve haar 
vetorecht niet heeft uitgeoefend, ook voor de toekomst mogelijk te 
maken. Men heeft getracht dit te bereiken door de op 3 November 11. 
door de Algemene Vergadering aangenomen z.g. Zevenlandenresolutie, 
waaraan het plan-Acheson ten grondslag lag. 

De onderscheidene Leden van de V.N. zijn vertegenwoordigd door 
permanente vertegenwoordigers bij de V.N., welke in de meeste 
gevallen de rang van Ambassadeur of Gezant voeren. Het komt ook 
voor, dat de diplomatieke vertegenwoordiger bij de Regering van 
de Verenigde Staten tevens als permanent vertegenwoordiger bij de 
V.N. is geaccrediteerd. 

Rechten van de Mens. Ondergetekende onderschrijft de mening 
van vele leden, dat de taak van het neerleggen en omschrijven van de 
rechten van de mens in een juridisch bindend Verdrag een veel moei
lijker probleem is dan zulks destijds het geval is geweest bij het op
stellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
De lange en uitvoerige discussies in de V.N. Commissie inzake de 
Rechten van de Mens, welke tenslotte tijaens de Zesde Zitting van 
de Commissie (27 Maart—19 Mei 1950) hebben geleid tot de op
stelling van het eerste ontwerp-Verdrag, zijn hiervan een bewijs. 

Ondergetekende is van oordeel, dat de Internationale Arbeids
organisatie een zeer belangrijke taak toekomt t.a.v. de bestudering 
van de sociale zijde van de onderhavige materie Deze organisatie 
heeft dan ook nauw met bovengenoemde Commissie inzake de 
Rechten van de Mens samengewerkt en enige vertegenwoordigers van 
haar hebben deel genomen aan de vergaderingen van de Commissie. 

Ten aanzien van de vraag van deze leden of ondergetekende over 
„the first Covenant of Human Rights" tevreden is, moge het volgende 
worden opgemerkt. De Regering heeft in het commentaar, dat zij 
begin 1950 naar aanleiding van een questionnaire aan de Secretaris
Generaal van de V.N. heeft toegezonden, opgemerkt, dat de gedachte 
van onvervreemdbare en onaantastbare individuele rechten in de wet
geving en de praktijk van de verschillende nationale staten ver

I schillende uitwerkingen heeft gevonden; deze verschillen vloeien niet 
uitsluitend voort uit een verschil in appreciatie van de betrokken 
rechten van de mens, doch worden voor een goed deel mede bepaald 
door de politieke, sociale, financiële er, economische omstandigheden, 
waarin het betrokken land verkeert. In nog veel sterkere mate geldt 
dit voor die rechten van de mens, welke niet individueel kunnen 
worden uitgeoefend (right to work, right to social security) en waar
van de verwezenlijking niet onbelangrijke offers van de nationale 
gemeenschap als geheel kunnen eisen. Een en ander maakt de uni
ficatie van de inhoud der menselijke rechten, welke in beginsel de 
voorwaarde is van iedere internationale bescherming van deze rechten, 
tot een uiterst moeilijk en slechts geleidelijk uit te voeren taak. Daar
bij dient, naar het oordeel van de Nederlandse Regering, te worden 
bedacht, dat uit de aard van de rechten van de mens voortvloeit, 

i dat het streven er naar gericht moet zijn een zo groot mogelijke 
werkingssfeer van de internationale bescherming te bereiken. De 
Nederlandse Regering is van mening, dat het in eerste instantie van 
meer belang is om een voor zoveel mogelijk Staten aanvaardbare 
unificatie van de rechten van de mens te verkrijgen dan om te streven 
naar een zo gedetailleerd mogelijke regeling, welke dan wellicht 
slechts door een klein aantal Staten zou kunnen worden aanvaard. 

Ondergetekende kan evenwel min of meer de tijdens de 11e 
; zitting van de Economische en Sociale Raad geuite critiek onder

schrijven, dat verschillende bepalingen van het Verdrag enigszins een 
compromis-karakter dragen. De gecompliceerde materie van de in 
het Verdrag vervatte implementatie-maatregelen, waartegen eveneens 

| veel critiek is geuit, vormt voor de Regering nog een punt van zorg
; vuldige bestudering. Ondergetekende stemt voorts in met het besluit 

van de Commissie inzake de Rechen van de Mens, welk besluit is 
goedgekeurd door de Economische en Sociale Raad, dat de materie 

! van de sociale en economische rechten in een apart Verdrag zal 
worden geregeld. 

Intussen moge worden bedacht, dat de thans bijeen zijnde Vijfde 
; Algemene Vergadering van de V.N. zich nog zal uitspreken over een 
; aantal dit Verdrag betreffende, door de Economische en Sociale Raad 

geformuleerde, vraagpunten, waarna de Commissie inzake de Rechten 
I van de Mens een nieuw ontwerp-Verdrag aan de Economische en 
: Sociale Raad zal aanbieden, waarin rekening moet zijn gehouden met 

de besluiten van de Vijfde Algemene Vergadering. Tevens zullen de 
| Leden van de V.N. in de gelegenheid worden gesteld om hun op

merkingen aan de Commissie omtrent een en ander te doen toe
komen. Nkt de algemene opzet van de „First Convenant on human 

' rights", zowel ten aanzien van de materiële bepalingen als ten aan
zien van het stelsel van implementatie kan de ondergetekende zich 
in beginsel verenigen. 

In dit verband moge de ondergetekende verwijzen naar het ontwerp 
ener Europese Conventie, opgesteld door verschillende organen van de 
Raad van Europa. Bij de recente beraadslagingen in de Kamer over 
de Straatsburgsc aanbevelingen zijn ook aan deze ontwerp-Conventie 
enkele beschouwingen gewijd. De Conventie is op 4 November te 
Rome ondertekend. Over de door de Assemblee voorgestelde amende
menten kon te Rome nog geen overeenstemming worden bereikt. De 
ondergetekende hoopt, dat overeenkomstig de wens van de Assemblee 
de Conventie spoedig kan worden uitgebreid met het door de Assem
blee geformuleerde recht van de ouders om de opvoeding van de 
kinderen te bepalen en het recht op eigendom. 

De Nederlandse Regering heeft zich steeds op het standpunt gesteld 
dat discriminatie naar ras of anderszins verwerpelijk moest worden 
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geacht. De Nederlandse wet maakt dan ook geen onderscheid tussen 
burgers van verschillende huidskleur. Zulks brengt echter nog niet met 
zich mede dat de Regering een oordeel wenst te vellen over de stelling, 
welke door sommige leden wordt geponeerd, dat in de Verenigde 
Staten en Zuid-Afrika rassendiscriminatie wordt toegepast. Evenmin 
acht hij het opportuun een appreciatie te geven van de wijze waarop 
in Griekenland de rechten van de mens worden geëerbiedigd. 

Onafhankelijke Trustgebieden. Dat Nederland zich „zonder voor
behoud" dient te scharen achter de landen, die bezwaar hebben tegen 
onmiddellijke onafhankelijkheid van de Trustgebieden, kan onder
getekende niet onderschrijven. Gezien het grote verschil in ontwik
keling der diverse Trustgebieden is het onmogelijk om een gedragslijn 
vast te stellen, welke op alle gevallen toepasselijk zou zijn. 

Trustschapsraad en Economische en Sociale Raad. Naar het in
zicht van ondergetekende geeft de wijze, waarop de Trustschapsraad 
zonder zich voldoende rekenschap van zaken te geven, de houding 
der beherende Mogendheden meermalen ten onrechte afkeurt, aan
leiding tot ernstig bezwaar. 

De Economische en Sociale Raad vervult een onmisbare functie 
als coördinator van het werk van zijn organen en van de vele ge
specialiseerde organisaties. Dat de eigen initiatieven, die de Raad 
daarnaast ontplooit, veelal niet tot directe resultaten leiden is vooral 
een gevolg van het feit, dat voor de desbetreffende problemen nog 
moeilijk in wereldverband een oplossing kan worden gevonden. 

fechnische hulp achterlijke gebieden. Over de mogelijkheden van 
het verlenen van technische hulp in en door Nederland zal aan de 
leden van de Staten-Generaal een afzonderlijke nota worden aange
boden, zodra daaromtrent meer bijzonderheden bekend zijn. 

Emigratie. Naar aanleiding van de opmerking van verschillende 
Kamerleden, dat in het Jaarboek geen melding is gemaakt van de 
voorbereidende conferentie over migrerende arbeiders, welke van 
25 April tot 9 Mei 1950 te Genève werd gehouden, moge worden 
opgemerkt, dat bedoelde conferentie uitging van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, waarvan de werkzaamheden in eerste instantie 
behoren tot het ressort van de Minister van Sociale Zaken. 

Jeruzalem. Ook ondergetekende betreurt de voortdurende impasse 
inzake het vraagstuk van Jeruzalem. Aan de Nederlandse Delegatie 
ter Vijfde Algemene Vergadering is opdracht gegeven mede te werken 
aan en eventueel het initiatief te nemen tot een oplossing in de geest 
van het ter Vierde Algemene Vergadering ingediende Nederlands
Zweedse voorstel. De strekking van dit voorstel is, dat de territoriale 
souvereiniteit van Israël en van Jordanië in het gebied van Jeruzalem 
behouden kan blijven, mits de bescherming van de Heilige Plaatsen 
onder toezicht van de V.N. op doeltreffende wijze zal zijn verzekerd. 
Het zal bekend zijn dat de Delegatie op dit punt diligent is. 

Oost-Azië 

De Regering constateert met voldoening, dat vele leden van hun 
instemming met de snelle reactie der V.N. inzake Korea en de deel
neming van Nederland daaraan hebben doen blijken. Ofschoon erkend 
moet worden, dat aan de overschrijding van de 38e parallel zekere 
risico's waren verbonden, was ondergetekende van oordeel, dat deze 
stap uit militair en politiek oogpunt onvermijdelijk was; het verdere 
verloop van de actie heeft de Regering geen aanleiding gegeven de 
juistheid van dit besluit in twijfel te trekken. Teneinde de mogelijkheid 
van een onmiddellijk gecoördineerd optreden bij toekomstige flagrante 
inbreuken op de wereldvrede zo veel mogelijk te verzekeren, stemde 
Nederland gaarne in met de hierboven vermelde Zevenlandenresolutie. 

In antwoord op de stelling van enige leden, dat Zuid-Korca de 
aanval zou hebben ingezet, moge worden verwezen naar hetgeen om
trent de gepleegde agressie is vastgelegd in de daarover handelende 
V.N.documenten, welke aan de Staten-Generaal zijn overgelegd. 

Hoewel moet worden erkend, dat de oplossing van de Chinese 
kwestie in het kader der V.N. op grote moeilijkheden stuit, moge de 
hoop niet worden opgegeven dat voor dit vraagstuk zo mogelijk nog 
voor het einde van de huidige zitting van de Algemene Vergadering 
een bevredigende regeling zal worden gevonden. 

Zoals reeds van Regeringszijde ter motivering van de erkenning 
van de Chinese Volksrepubliek werd opgemerkt, impliceert de erken
ning van een Staat geenszins, dat met het aldaar heersende politieke 
en economische systeem wordt ingestemd. Ook ondergetekende had 
gaarne gezien, dat de democratische landen terzake één lijn hadden 
kunnen trekken. Niettemin heeft de Regering een open oog voor de 
redenen, welke bepaalde landen alsnog verhinderd nebben dit voor
beeld van andere democratische landen te volgen. Inzake de toe
lating van de Volksrepubliek China tot de V.N. heeft de Regering 
gedaan wat practisch mogelijk was om deze te bevorderen, zoals 

moge blijken uit de steun, door Nederland verleend aan de door 
India in de Algemene Vergadering ingediende resolutie ten gunste 
van de toelating der Volksrepubliek China en aan het door Canada 
ingediende voorstel om de weg tot toetreding van China open te 
houden na verwerping van deze resolutie. 

Ondergetekende onderschrijft de opvatting van vele leden, dat de 
democratische Leden der V.N. de neiging hebben de problemen in 
Oost-Azië meer en meer in hun onderlinge samenhang te beschou
wen. Slechts langs deze weg acht ook de Nederlandse Regering het 
mogelijk, dat de bestaande vraagstukken op constructieve wijze tot 
oplossing worden gebracht. Een toenemend nauw overleg en groeiende 
samenwerking tussen de Aziatische landen en het Westen acht hij 
daarbij noodzakelijk ter bereiking van het gestelde doel. 

De politieke situatie in het gebied van de Stille Zuidzee vertoont 
naar het voorkomt een geheel ander beeld. De aldaar, levende volken 
staan voor het overgrote deel nog aan het begin van de weg naar 
politieke en culturele ontwikkeling. De Zuid-Pacific-Commissie heeft 
volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Canberra van 1947 
geen politieke taak te vervullen. Zij is een overleg plegend en raad
gevend lichaam, dat de deelnemende Regeringen gelegenheid biedt 
voor overleg t.a.v. aangelegenheden, die betrekking hebben op de 
economische en sociale ontwikkeling van de binnen de territoriale 
sfeer der Commissie gelegen niet-zclfbesturende gebieden en op de 
welvaart en vooruitgang van de aldaar wonende volkeren. De werk
zaamheden der Commissie kunnen op den duur er toe leiden, dat 
onder de in dat gebied woonachtige volken een gevoel van saam
horigheid wordt gewekt, dat eerlang zou kunnen uitgroeien tot een 
bewust streven naar nauwere aaneensluiting ook op politiek gebied. 
Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in het verloop van de Zuid-Paci
fic-Conferentie te Suva in Mei van dit jaar. 

Japan. Aan de Suprème Commander Allied Powers is op 6 Juli 
j.1. medegedeeld, dat Nederland in principe geen bezwaar heeft tegen 
de vestiging van „Japanese Overseas Agencies" hier te lande. Over 
de plaats van vestiging is nog overleg gaande. De problemen, die 
met betrekking tot het sluiten van een vrede met Japan rijzen, vor
men thans nog het onderwerp van nauwkeurige bestudering. Zodra 
meer zekerheid zal zijn verkregen over de tijd, waarop en de om
standigheden waaronder de staat van oorlog met Japan zal kunnen 
worden opgeheven, zal nader overleg met de Commissie voor Buiten
landse Zaken worden gepleegd. 

Westerse integratie 

A. Noord-Atlantisch Verdrag. De Regering deelt de hoop, dat 
de opbouw der gemeenschappelijke Noord-Atlantische defensie een 
zodanig vlot verloop zal hebben, dat de wereldvrede kan worden ge
handhaafd. Het schijnt onnodig nogmaals te verzekeren, dat de 
Noord-Atlantische Organisatie geen agressie nastreeft en derhalve 
niet tegen enige mogendheid is gericht. 

B. West-Europa. Een vereenvoudiging van organisatie in West
Europa wordt nagestreefd. Onderhandelingen zijn gaande over op
lossing van militaire organen van het Brussels Verdrag ;n overeen
komstige organen van het Noord-Atlantisch Verdrag; ook al zouden 
de militaire organen gedeeltelijk verdwijnen, dan blijft onderge
tekende nog grote waarde hechten aan het voortbestaan van de 
Westelijke Unie in het bijzonder op politiek gebied. Aan het op dit 
gebied beslaande veelvuldige contact tussen de vijf Westelijke part
ners kent hij groot belang toe. 

De gemeenschappelijke verdediging en de positie van West-Duits
land daarin zijn thans onderwerp van uiterst belangrijke internatio
nale besprekingen. Alvorens kan worden overgegaan tot „federali
sering" van militaire aangelegenheden moet een oplossing worden 
gevonden voor een reeks politieke vraagstukken, welke tot de dage
lijkse zorg behoren der Regeringen. Stellig zal het naar onderge
tekende's oordeel zaak zijn, dat Europa niet door een tekort aan 
bereidwilligheid en opofferingsgezindheid terugvalt in de toestand 
van vóór 1940. Daartoe wordt in het Noord-Atlantisch verband ge
streefd naar een steeds verdergaande integratie, waaraan Nederland 
naar beste vermogen medewerkt. Dat in dit proces van integratie tal 
van nationale belangen vertragend kunnen werken spreekt vrijwel 
vanzelf; de bezwaren kunnen eerst geleidelijk worden overwonnen. 

Voor wat betreft de Raad van Europa moge ondergetekende zich 
in de eerste plaats verwijzing veroorloven naar zijn redevoering in 
de Kamer op 18 October j.1. ter gelegenheid van de beraadslagingen 
over de Straatsburgse aanbevelingen. 

Ter vermijding van misverstand moge hij nogmaals nadrukkelijk 
opmerken, dat aan de medewerking van Engeland bij de Raad van 
Europa door hem grote waarde wordt gehecht. Z.i. is het de taak 
der Straatsburgse Mogendheden, vormen van samenwerking te vinden, 
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welke ook voor laatstgenoemd land aanvaardbaar zijn, zoals ook is 
erkend door de Nederlandse vertegenwoordigers naar de Raadgevende 
Vergadering. 

Het staat nog te bezien, of bepaalde organen van het Brussels Ver
drag ia de Raad van Europa kunnen worden opgelost. In de eerste 
plaats mag niet uit het oog worden verloren, dat de Raad van 
Europa een wezenlijk andere structuur vertoont dan het Verdrag van 
Brussel, ook al is het onloochenbaar dat de onderhandelingen over 
de oprichting van de Raad van Europa zijn begonnen in de boezem 
der Vijf Mogendheden. 

In de tweede plaats kunnen op sociaal en cultureel terrein in de 
beperkte kring der Vijf Mogendheden regelingen tot stand worden 
gebracht, welke zich in het ruimere kader van de Raad van Europa 
voorlopig minder gemakkelijk laten verwezenlijken. 

De Duitse Bondsrepubliek en het Saargebied kunnen als Toege
voegde Leden niet zijn vertegenwoordigd in het Comité van Minis
ters, doch niettemin heeft het Comité goed gevonden, dat vertegen
woordigers van beide landen met adviserende stem deelnamen aan de 
zitting van het Comité te Rome. Zodra de West-Duitse republiek het 
bestuur over haar buitenlandse betrekkingen heeft gekregen, zal 
Nederland bevorderen, dat zij vol Lid van de Raad van Europa zal 
worden en dientengevolge in het Comité zal worden vertegenwoordigd. 

O.E.E.S. Ondergetekende is erkentelijk voor de in het Voorlopig 
Verslag tot uiting komende waardering voor zijn bemoeienissen op 
het gebied der Europese economische integratie. 

Hij wil in dit verband nogmaals als zijn mening kenbaar maken, 
dat het vormen van één grote Europese markt door middel van de 
opheffing van thans nog tussen de verschillende landen bestaande 
handelsbelemmeringen, zowel op het gebied van de quantitatieve 
restricties, tarieven, subsidies, dubbele prijzen alsook op het gebied 
van de staatshandel, de concurrentie-positie van Europa zal kunnen j 
bevorderen. Hierdoor zou het betalingsbalans-probleem tussen de in 
de O.E.E.S. verenigde landen enerzijds en de niet aangesloten gebie ] 
den anderzijds kunnen worden vergemakkelijkt, hetgeen tevens een I 
gunstige uitwerking zou hebben op de werkgelegenheids-situatie en | 
het welvaartsniveau van de eerst bedoelde groep landen. 

Het op basis van deze gedachtengang opgestelde Plan van Actie 
voor Europese Economische Integratie, hetwelk ondergetekende als . 
Hoofd van de Nederlandse Delegatie bij de O.E.E.S. enige maanden I 
geleden indiende, wordt thans tezamen met enkele min of meer ver
gelijkbare suggesties, welke door de Ministers Pella en Petsche wer | 
den aanhangig gemaakt, door genoemde organisatie bestudeerd, i 
Alhoewel deze bestudering nog geenszins beëindigd is, kan omtrent ! 
de richting waarin de denkbeelden zich te Parijs ontwikkelen, de na
volgende mededeling worden gedaan. 

Onlangs werd besloten dat door verschillende technische com
missies van de O.E.E.S. een onderzoek zal worden ingesteld naar de i 
mogelijkheid en de wenselijkheid van integratie in een aantal nog j 
nader te bepalen sectoren van economische bedrijvigheid, alsmede | 
naar de problemen welke zich daarbij zullen voordoen. Op basis i 
van deze onderzoekingen zal het de verschillende delegaties vermoe
delijk gemakkelijker zijn een definitief standpunt ten aanzien van het ! 
van Nederlandse zijde aanhangig gemaakte plan te bepalen. Behalve 
dat deze studies waardevolle inlichtingen zullen kunnen verschaffen ! 
omtrent de begrenzing van de sectoren en de wisselwerking tussen de j 
verschillende sectoren onderling, waaromtrent men zich naar geble | 
ken is, moeilijk in abstracto een denkbeeld kan vormen, mag worden ' 
verwacht, dat hierdoor tevens licht zal worden geworpen op de vraag j 
of het van Nederlandse zijde gesuggereerde Europese Integratie j 
Fonds al dan niet voor het tenuitvoerleggen van de integratie nood
zakelijk zal zijn. 

Zeker moet worden verwacht, dat na de voltooiing van de boven
bedoelde sectorstudies niet zonder meer tot integratie van een aantal I 
sectoren zal kunnen worden besloten. Tijdens de besprekingen is van ( 
verschillende zijden de wens geuit om na afloop van deze sectorstudies j 
het integratieprobleem nog eens in zijn algemeenheid in beschouwing 
te nemen en met name algemeen economische overwegingen zoals 
betalingsbalanspositie, werkgelegenheid e.d., welke tijdens de bestu j 
dering van een specifieke sector niet volledig tot hun recht kunnen \ 
komen, in de beschouwingen te betrekken. In dit algemene onderzoek | 
zou dan ook kunnen worden betrokken het voorstel van de Italiaanse j 
Minister Pella, hetwelk in hoofdtrekken neerkomt op het vormen van j 
een intra-Europese preferentiële tariefzóne met een gematigde, zeer | 
geleidelijke verlaging van de tariefniveaux van de verschillende deel
nemende landen. Dit zou mede kunnen leiden tot een synthese tussen 
de Nederlandse en de Italiaanse benaderingswijze. 

Ten aanzien van het plan-Petsche, dat in hoofdzaak neerkomt op 
een voorstel tot het oprichten van een Europese Investerings Bank, j 
welke de financiering van grote projecten ter hand zou moeten 
nemen, die de concurrentiepositie van West-Europa ten opzichte van | 

de buitenwereld zouden kunnen verbeteren, kan worden opgemerkt, 
dat ook de bestudering van dit plan nog niet is afgesloten. 

Ondergetekende is de mening toegedaan, dat het Franse voorstel 
met betrekking tot een investeringsbank en het Nederlandse voorstel 
ten aanzien van het creëren van een Europees integratiefonds in 
wezen zo sterk verschillen, dat voor een onderlinge tegenstrijdigheid 
tussen deze suggesties niet behoeft te worden gevreesd. 

Evenmin is dit het geval ten aanzien van het Plan van Actie voor 
de Europese Economische Integratie en het z.g. „Plan Schuman". 
In zeker opzicht zou men het Plan Schuman, hetwelk immers betrek
king heeft op de kolen, ijzer en staalsector, kunnen beschouwen als 
passende in het Nederlandse Plan van Actie dat het integratie
probleem per sector van het bedrijfsleven wenst te benaderen. 

Daarbij mag evenwel niet worden vergeten, dat, waar het Neder
landse plan in O.E.E.S.verband is ingediend, het Franse plan buiten 
deze organisatie om aanhangig is gemaakt en zich vooralsnog tot enke
le landen beperkt. Tevens moge in herinnering worden gebracht, 
dat het Plan Schuman speciaal wat betreft het overdragen van 
nationale bevoegdheden aan een hoge autoriteit een van het Neder
landse plan afwijkend karakter draagt. 

Met betrekking tot het plan voor de integratie van de Europese 
landbouw meent ondergetekende op dit tijdstip nog geen concrete 
mededelingen te kunnen doen. Zodra dit mogelijk zal zijn, zullen de 
Staten-Generaal van de voorstellen voor Europese samenwerking op 
het gebied van de landbouw in kennis worden gesteld. 

Het accoord nopens de Europese Betalings-Unie is tot stand geko
men uitgaande van de veronderstelling, dat het herstel van het interne 
monetaire evenwicht in de bij de O.E.E.S. aangesloten landen reeds 
zover was gevorderd, dat te grote onevenwichtigheden in het onder
linge betalingsverkeer zouden kunnen worden vermeden. Op dit 
ogenblik valt nog niet te overzien in hoeverre het optreden van inter
nationale spanningen deze verwachting zal doorkruisen. De betekenis 
van het verloop van de rekeningen van de aangesloten landen bij de 
E.B.U. zal immers eerst kunnen worden vastgesteld aan de hand van 
gedetailleerde statistische gegevens aangaande de im en export, de 
interne monetaire ontwikkeling etc, welke pas na verloop van enige 
maanden beschikbaar komen. Een op basis van deze gegevens opge
stelde analyse zal uitsluitsel kunnen geven over de vraag in hoeverre 
het verloop van bedoelde rekeningen door de jongste gebeurtenissen 
meer permanent zal worden beïnvloed of dat bepaalde geconstateerde 
verschijnselen slechts incidenteel zijn of zijn toe te schrijven aan andere 
oorzaken. Op dit moment is het ondergetekende dan ook onmogelijk 
over deze kwestie een enigszins gefundeerd oordeel uit te spreken. 

De opvatting van Prof. Posthuma. wiens rede ondergetekende 
slechts uit uittreksels in courantenberichten bekend is, kan hij in 
zoverre onderschrijven, dat de E.B.U. weliswaar een belangrijke voor
waarde is voor het bereiken van de Europese integratie, doch dat deze 
laatste zeker niet alleen tot stand kan komen door middel van een 
accoord inzake een multilateraal betalingsverkeer tussen de aange
sloten landen. 

Voor zover de dollar-tekorten der aangesloten landen openbaar 
zijn gemaakt, zoals b.v. door het International Monetary Fund ge
beurt, hebben zij op geen later jaar betrekking dan op 1948. De ont
wikkeling juist onder invloed van het E.H.P. is daaruit dus nog niet 
af te lezen. De door verschillende landen individueel herhaaldelijk 
gepubliceerde cijfers hebben steeds betrekking op de mutaties in de 
dollar-positie als geheel, waarin ook kapitaals-transacties verwerkt 
zijn (opgenomen leningen, liquidatie van effecten, e.d.) en verschaffen 
derhalve geen inzicht in het werkelijke dollar-tekort. Andere publica
ties laten daarentegen weer het onzichtbare handelsverkeer buiten be
schouwing. Het is ondergetekende dientengevolge niet mogelijk een 
overzicht van de ontwikkeling van het dollar-tekort in de laatste jaren 
te verstrekken . 

Ten aanzien van het vraagstuk der investeringen kan worden mede
gedeeld, dat de O.E.E.S. een studie heeft geëntameerd van de bestaande 
verhoudingen op het gebied van de buitenlandse investeringen in de 
aangesloten landen en hun overezese gebieden, met het doel na te gaan 
hoe de internationale investeringen en in het bijzoder de dollar-inves
teringen in Europa en de overzeese gebieden kunnen worden bevor
derd. Een eerste rapport hierover werd kort geleden goedgekeurd doch 
niet in zijn geheel gepubliceerd, aangezien het nog geen rekening 
houdt met de ontwikkelingen, die het gevolg zijn van het uitbreken 
van de oorlog in Korea. Het voortgezette onderzoek zal daaraan aan
dacht wijden en zich voorts ook met de intra-Europese investeringen 
bezig houden. 

Een project tot het bevorderen van de emigratie is in een ver ge
vorderd stadium van voorbereiding. Daartoe heeft de E.C.A. zich 
bereid verklaard aan de Internationale Arbeidsorganisatie (I.L.O.) 
een bedrag van $ 988 000 beschikbaar te stellen, onder voorwaarde, 
dat de binnen de O.E.E.S. aangesloten landen gezamenlijk de tegen
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waarde van $ 200 000 in eigen valuta voor datzelfde doel beschikbaar 
zouden stellen. Tot dit laatste hebben de aangesloten landen zich 
bereid verklaard. 

Ter oplossing van het vluchtelingenvraagstuk in Europa heeft de 
O.E.E.S. geen stappen ondernomen, aangezien dit vraagstuk niet op 
het terrein van haar werkzaamheden ligt. 

De verscherpte internationale situatie heeft in de laatste maanden 
de volle aandacht van de O.E.E.S. gehad. Met het doel om de gevolgen 
op economisch gebied van deze verscherping zoveel mogelijk in de 
hand te houden heeft de Raad in zijn vergadering van 7 October jl. 
een werk-programma opgesteld, aan de uitvoering waarvan thans in 
de verschillende commissies wordt gewerkt en dat zich in hoofdzaak 
richt op het doen van aanbevelingen aan de aangesloten landen tot 
het treffen van maatregelen ter handhaving van de economische en 
financiële stabiliteit en op een voortdurend onderzoek naar het be
staan of ontstaan van schaarste aan een reeks van grondstoffen. Naar 
gelang de situatie een duidelijker beeld zal gaan vertonen zullen de 
studies in deze commissies de Raad in staat stellen tot het nemen van 
concrete beslissingen. Ondergetekende is dan ook van mening, dat 
het werk van de O.E.E.S. van groot belang zal blijken te zijn bij de 
krachtsinspanning der aangesloten landen om de schokken veroor
zaakt door de ontwikkelingen buiten Europa gezamenlijk op te 
vangen. 

Het wil ondergetekende voorkomen, dat dit de belangstelling voor 
de O.E.E.S. niet zal kunnen doen afnemen. Dat deze belangstelling 
volgens persberichten in Frankrijk in mindere mate zou bestaan, is 
hem niet bekend. 

Duitsland. Naar aanleiding van de opmerkingen van vele leden 
omtrent de medewerking van de Duitsers bij de verdedigingsvoorbe
reiding van West-Europa, moge ondergetekende het communiqué 
der jongste besprekingen te New-York van de Ministers van Buiten
landse Zaken der drie bezettende Mogendheden in herinnering 
brengen. In dit communiqué komt duidelijk tot uitdrukking, dat 
tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
volledige eenheid van inzicht bestaat over de noodzakelijkheid om 
West-Duitsland te verdedigen tegen een aanval, doch dat met de 
heroprichting van een Duits nationaal leger noch de belangen van 
Duitsland, noch die van Europa zouden worden gediend. Met dit 
standpunt kan'ondergetekende zich ten volle verenigen. Het is echter 
niet juist, dat hij in New-York verklaard zou hebben, dat het ,.Ne
derlandse volk geporteerd is voor de Duitse herbewapening". Het 
vraagstuk van de wederinschakeling van Duitsland moet steeds ge
zien worden in het verband van het grotere Europese geheel, waarin 
Duitsland gaandeweg zijn plaats moet innemen, ook op het terrein 
der verdediging tegen een gemeenschappelijke vijand. Wanneer daar
toe de noodzakelijke voorwaarden geschapen zijn, mag verwacht 
worden, dat Duitsland een evenredige bijdrage zal leveren in een ge
ïntegreerde Westelijke verdedigingsmacht. Aldus zouden z.i. de ge
varen, welke zich bij een Duitse remilitarisatie voordoen, kunnen 
worden ondervangen. Zoals in bovengenoemd communiqué is ver
klaard, vormen de vraagstukken, samenhangende met de deelneming 
van de Duitse Bondsrepubliek aan de gemeenschappelijke defensie 
van Europa, nog een onderwerp van studie. De Ministers van Defen
sie der bij het Noord-Atlantische Verdrag aangesloten Mogendheden 
hebben zich tijdens de op 28 October a.s. te Washington aangevangen 
besprekingen over deze problemen nader beraden. De vraagstukken, 
die samenhangen met de inschakeling van Duitsland in het kader 
der Europese of Atlantische verdediging, zijn van zo groot belang 
en hebben zo vele verschillende aspecten, dat het niet gemakkelijk 
zal zijn daarvoor op korte termijn een algemeen bevredigende regeling 
te vinden. 

Ondergetekende kan volledig de mening van vele leden onder
schrijven, dat met de beëindiging van de staat van oorlog met Duits
land tevens een aantal thans nog hangende problemen met de Bonds
republiek geregeld zouden moeten worden. De Regering heeft dit 
standpunt herhaaldelijk en met klem onder de aandacht van de 
Regeringen der drie Westelijke bezettende Mogendheden gebracht. 
De Britse, Franse en Amerikaanse Regeringen willen volstaan met 
het nemen van de voor de beëindiging van de staat van oorlog met 
Duitsland in hun eigen land noodzakelijke wetgevende maatregelen, 
terwijl uiteraard eveneens in de Bondsrepubliek die maatregelen zullen 
worden opgeheven, welke indertijd in verband met de oorlogstoestand 
zijn genomen. Hierbij dient echter niet uit het oog te worden ver
loren, dat thans besprekingen tussen de bezettingsautoriteiten in West
Duitsland en de Regering van de Bondsrepubliek gaande zijn omtrent 
de toekomstige rechten en verplichtingen van laatstgenoemde Re
gering, waarvan de resultaten ook voor de problemen, welke in het 
bijzonder Nederland raken, van belang zullen zijn. 

Terzake van de vraag van vele leden of het juist is, dat Duitsland's 
houding bij de besprekingen van het Schuman-plan aarzelender is 

geworden sinds het beëindigen van de oorlogstoestand en het herstel 
van eigen souvereiniteit in uitzicht is gesteld, moge ondergetekende 
opmerken, dat ten deze wel onderscheiden dient te worden tussen de 
houding van de Duitse Bondsregering en de houding van de Duitse 
belanghebbenden. Een aantal dezer belanghebbenden heeft bezwaren 
tegen het plan geopperd, welke bezwaren in de laatste tijd meer naar 
voren zijn gekomen. Het standpunt van de Duitse Bondsregering ten 
aanzien van het plan Schuman is zoals ook uit enkele recente ver
klaringen blijkt, ongewijzigd gebleven. 

Het probleem van de liquidatie van het vijandelijk vermogen heeft 
momenteel de volle aandacht van de Regering. Ten aanzien van de 
in beslag genomen Duitse handelsmerken moge worden opgemerkt, 
dat ae vraag, wie de heffing betaalt op waren, welke onder in Neder
land in beslag genomen merken worden ingevoerd, in zijn algemeen
heid moeilijk kan worden beantwoord. Ondergetekende is intussen 
van mening, dat de huidige situatie, welke in ieder geval weinig be
vredigend kan worden genoemd, we! wijziging behoeft; ten Depar
temente van zijn ambtgenoot van Economische Zaken is momentee! 
een nieuwe regeling te dezer zake in voorbereiding. 

Naar aanleiding van de door vele leden gestelde vraag omtrent het 
standpunt van de ondergetekende inzake het haven en het Rijnvaart
probleem moge het volgende worden opgemerkt. De na-oorlogse in
zinking van het Rijnverkeer heeft tot gevolg gehad, dat een groot 
deel der Rijnschippers niet bij machte was op lonende voorwaarden 
hun bedrijf uit te oefenen. De opleving, welke de laatste maanden 
in de Rijnvaart heeft plaats gehad, heeft deze situatie niet ten princi
pale kunnen wijzigen, doch wel verlichting gegeven. In de verschil
lende Rijnoeverstaten zijn reeds sedert geruime tijd maatregelen ge
nomen, die de organisatie van de Rijnvaart in die landen beogen. 
Hierbij is de vraag gerezen, in hoeverre zulke unilaterale maatregelen 
in overeenstemming zijn met de vrijheid van vaart, gewaarborgd door 
art. 1 van de Akte van Mannheim. De Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart te Straatsburg heeft thans een economische commissie in
gesteld, welke tot taak heeft de bestudering van de vraag of, en in 
hoeverre, unilateraal getroffen maatregelen als bovenbedoeld al dan 
niet met de principes van de Akte van Mannheim in strijd zijn. Een 
dergelijk onderzoek zou kunnen leiden tot voor allen aanvaardbare 
oplossingen van de na-oorlogse Rijnvaartproblemen, welke de prin
cipes van de Akte van Mannheim geen geweld aandoen; dit zou 
tevens een belangrijke stap voorwaarts kunnen betekenen op de weg 
naar een Europese verkeersintegratie. 

In het verband van een dergelijke integratie stelden vele andere 
leden de vraag, hoe ondergetekende staat tegenover projecten als het 
„Hanze-plan" ten aanzien van de West-Europese zeehavens. Onder
getekende moge dienaangaande opmerken, dat hij van dit plan, ge
boren uit Nederlands initiatief, met belangstelling heeft kennis ge
nomen. Evenwel moge hij er op wijzen, dat nog vele moeilijkheden 
overwonnen zullen moeten worden, vóórdat aan een enigszins con
crete vormgeving van zodanig plan gedacht zal kunnen worden. Het 
plan tot instelling van een „Rhine Development Corporation" het 
zgn. „Rijnvallei Plan" bevat eveneens vele constructieve en stimu
lerende gedachten, doch evenals het „Hanze Plan" zal ook hier ge
dacht moeten worden aan de wijdere aspecten. In het algemeen 
hebben alle plannen, welke kunnen bijdragen tot een Europese ver
keersintegratie en langs die weg kunnen leiden tot een functioneel 
georganiseerde internationale samenwerking, de volle aandacht van 
ondergetekende. 

Inzake het Haven en Rijnvaartprobleem zal binnenkort de Minis
ter van Verkeer en Waterstaat de Kamer nader inlichten. 

Betreffende de economische en financiële verhouding tot West
Duitsland moge worden opgemerkt, dat het Nederlandse handels
verkeer beheerst wordt door de bepalingen van de in September 1949 
te Frankfurt met vertegenwoordigers der Westelijke bezettingszones 
gesloten handelsovereenkomst1), aangevuld met een, na rechtstreekse 
onderhandelingen met de Duitse Bondsregering, op 16 Maart j.1. onder
tekende overeenkomst. 2) Door een en ander werd de wederzijdse 
handel in vergaande mate geliberaliseerd. Aangezien deze verdrags
regelingen op 31 Augustus j.1. afliepen, en het — o.m. gezien de nog 
niet beëindigde besprekingen te Parijs over het verder verloop van de 
liberalisatie — vrijwel onmogelijk was een nieuwe langlopende over
eenkomst te sluiten, bleek het nodig de bestaande regelingen voor een 
periode van twee maanden te verlengen. Momenteel vinden in Duits
land — en voorzover nodig te Parijs in het kader der Europese Be
talingsunie — besprekingen plaats, teneinde tot overeenstemming te 
geraken over de maatregelen welke tot continuering van het handels
verkeer kunnen leiden. 

') Bij schrijven dd. 26 November 1949 ter vertrouwelijke kennisneming aan 
de Staten-Generaal toegezonden. 

") Bij schrijven dd. 17 April 1950 ter vertrouwelijke kennisneming aan de 
Staten-Generaal toegezonden. 
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De financiële regelingen met West-Duitsland waren eveneens vervat 
in genoemde overeenkomsten. Ter afwikkeling van het Nederlandse 
saldo, dat bij het in werking treden der E.B.U. op de monetaire 
rekening met de Bondsrepubliek uitstond, werden in de maand Juli te 
's-Gravenhage onderhandelingen met een Duitse delegatie gevoerd. 
In het terzake opgestelde Protocol — tot de goedkeuring waarvan 
de Bondsregering, na daartoe de vereiste toestemming van de Geali
eerde Hoge Commissie te hebben gekregen, eerst enige weken geleden 
is overgegaan •— werd voor deze schuld goeddeels een regeling ge
troffen, waarbij werd voorzien in een aflossingsprocedure, welke zich 
over maximaal vier jaren uitstrekt; deze aflossing zal geheel via de 
E.B.U. worden geleid. 

Voor de ontwikkeling van het handelsverkeer tussen Nederland 
en West-Duitsland in de eerste acht maanden van 1950 moge het 
volgende worden opgemerkt. De uitvoer naar West-Duitsland hand
haafde zich op een niveau van een maandgemiddelde van f 80 mil
lioen; het bijzonder hoge niveau van December 1949 (f 102 millioen) 
werd niet meer bereikt. De invoer in Nederland bewoog zich in de 
eerste maanden van dit jaar in stijgende lijn, en wel van ca. f40 mil
lioen tot ca. f 80 millioen; sindsdien handhaaft de invoer zich op een 
niveau, dat slechts weinig lager is gelegen dan dat van de uitvoer naar 
West-Duitsland. 

Naar aanleiding van de vraag of de Regering het contact van 
Nederlanders met Duitsland zou kunnen bevorderen, wil de onder
getekende opmerken, dat dit probleem bij voortduring de aandacht 
der Regering heeft. Er is reden om aan te nemen, dat het hier beoogde 
contact zich in toenemende mate zal kunnen ontwikkelen. Enerzijds 
kan van de vestiging van een Duits Consulaat-Generaal in Nederland, 
welke binnenkort zal plaats vinden, worden verwacht, dat de visa 
voor Duitsland gemakkelijker zullen zijn te verkrijgen. Anderzijds 
ligt het in de bedoeling de procedure ten aanzien van de visaverlening 
aan Duitsers in hoge mate te vereenvoudigen. Daarbij wordt tevens 
aandacht besteed aan de vraag, of het mogelijk zal zijn om op basis 
van reciprociteit de kosten voor Duitse en Nederlandse visa te ver
lagen. 

Naar aanleiding van de vraag van vele andere leden, hoe zich het 
politieke herstel in Duitsland voltrekt, zij het volgende opgemerkt. 
Sedert de behandeling in de Tweede Kamer op 4 Mei 1950 van de 
Nota over de stand van zaken met betrekking tot het Duitse vraag
stuk, alsmede van de naar aanleiding daarvan gewisselde stukken 
(Zitting 1949—1950 No. 1306) hebben zich in de Geallieerde politiek 
ten opzichte van West-Duitsland belangrijke ontwikkelingen voorge
daan. Als zodanig verdient allereerst vermelding de toestemming, 
welke de Bondsregering einde Mei verkreeg om terzake van het zgn. 
Schuman-plan rechtstreeks met de Franse Regering te onderhandelen. 
Voorts moge hier herinnerd worden aan de reeds hierboven vermelde 
besluiten, welke de Grote Drie tijdens hun jongste besprekingen te 
New York e.v. ten aanzien van Duitsland nemen. Krachtens deze 
besluiten zal weliswaar het hoogste gezag in West-Duitsland nog 
blijven berusten bij de Hoge Commissie, doch de Bondsregering zal 
een reeks bevoegdheden, o.m. met betrekking tot de diplomatieke 
vertegenwoordiging in den vreemde, verkrijgen. Afzonderlijk moge 
ook nog gereleveerd worden, dat krachtens genoemde besluiten de 
Duitse wetgeving, enkele uitzonderingen daargelaten, aan de directe 
controle van de Hoge Commissie onttrokken zal worden. Het bezet
tingsstatuut zal dienovereenkomstig worden gewijzigd. Besprekingen 
hierover vinden reeds plaats tussen de Hoge Commissie en de Bonds
regering. 

Aangaande het economische herstel in Duitsland kan worden ge
constateerd, dat de in het begin van dit jaar gesignaleerde opleving 
zich heeft voortgezet. Sinds April heeft de productie-index het voor
oorlogse niveau overschreden. Vermeldenswaard is de opleving van 
de productie der investeringsgoederen. De export werd, in vergelijking 
met verleden jaar, verdubbeld. Het dekkingspercentage steeg tot en 
met Augustus — in welke maand het 85 % bedroeg —, doch Septem
ber bracht een terugslag. De werkloosheid daalde van 2 000 000 per
sonen medio Februari tot 1.2 millioen ultimo September. Het aantal 
werkende arbeiders steeg tot ruim 14 millioen, hetgeen een absoluut 
record is voor West-Duitsland. 

Ten aanzien van de kapitaalmarkt moge worden opgemerkt, dat 
deze nog steeds zeer gespannen is. Het beschikbaar komen van tegen
waarde.?elden bracht slechts enige verlichting. De besparingen nemen 
geleidelijk toe. 

Ten aanzien van het handelsverkeer tussen Oost en West-Duitsland 
kan ondergetekende opmerken, dat het volume hiervan zich rondom 
een maandelijkse omzet van ca. DM 30 millioen handhaaft (exclusief 
de compensatietransacties). Het zgn. „Frankfurter Abkommen", dat 
deze handelsbcweging regelde, is op 1 October j.1. afgelopen, nadat 
het reeds voor de periode Juni—October was verlengd. Besprekingen 
over een nieuwe overeenkomst werden in September opgevat, doch 

afgebroken toen de Oost-Duitse autoriteiten zonder nadere motivering 
de leveranties van electrische stroom aan West-Berlijn stopzetten. 
Geconstateerd moet worden, dat tot nog toe de handel tussen Oost
en West-Duitsland, vergeleken met de Oost-West-handel in het alge
meen een grote omvang heeft, hetgeen zijn verklaring vindt in de 
oorspronkelijke verbondenheid dezer twee, thans gescheiden, gebieden. 

Met betrekking tot de vraag van de leden, hier aan het woord, wat 
er zal gebeuren met het Ruhr-orgaan als het plan-Schuman werkelijk
heid wordt, moge ondergetekende het volgende opmerken. Bij de 
onderhandelingen over het plan-Schuman worden de besprekingen 
en de speciale regimes, welke thans aan de Duitse industrie zijn opge
legd, niet besproken. Of met name de verwezenlijking van het plan
Schuman consequenties zal hebben met betrekking tot het Ruhr
orgaan, valt thans nog niet te zeggen. 

De overeenkomst tussen Oost-Duitsland en Polen dd. 6 Juli inzake 
de Oder-Neisse-grens acht ondergetekende inderdaad in strijd met de 
door de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en 
de Sovjet-Unie ondertekende Overeenkomst van Potsdam. 

De intrekking van de faciliteiten, welke de bezettende autoriteiten 
aanvankelijk aan in Duitsland geplaatste Geallieerde overheids
dienaren verleenden op grond van de omstandigheid dat voeding en 
transport anders practisch onmogelijk waren, moet geenszins als een 
onvriendelijke daad worden gezien. Deze maatregel namelijk, waartoe 
zowel de Amerikaanse als de Britse en Franse bezettingsautoriteiten 
zijn overgegaan, beoogt, in het kader van het streven naar meer 
normale verhoudingen met Duitsland, de bezettingskosten te beper
ken. Zij geldt ten aanzien van alle civiele autoriteiten — voor zover 
niet in Berlijn gevestigd — zodat ook het Nederlandse apparaat in 
West-Duitsland daarvan de consequenties ondervindt. 

Spanje. Ondergetekende erkent dat in de houding van Spanje in 
internationale aangelegenheden geen principiële wijziging is opgetre
den sinds op 12 December 1946 door de Verenigde Naties terzake 
een resolutie werd aangenomen. Daaruit mag echter naar zijn mening 
niet de conclusie worden getrokken, dat er geen aanleiding bestaat 
om mede te werken aan de intrekking van sommige bepalingen dezer 
resolutie, aangezien immers steeds duidelijker blijkt tot welke ernstige 
bezwaren de toepassing van deze resolutie aanleiding geeft. In de 
eerste plaats is het voor het onderhouden van een behqorlijk diploma
tiek verkeer wenselijk, dat ook stappen op het hoogste niveau kun
nen worden gedaan, hetgeen uitsluitend door een Gezant of een 
Ambassadeur kan geschieden, zodat de voortdurende afwezigheid van 
een dergelijke functionaris in Spanje onmiskenbaar een belemmerende 
invloed op de betrekkingen heeft uitgeoefend. De uitsluiting van 
Spanje van de technische organisaties van de Verenigde Naties heeft 
b.v. tot gevolg gehad, dat Spanje niet kon deelnemen aan een inter
nationale bijeenkomst over de beveiliging van mensenlevens op zee, 
terwijl Spanje evenals de andere West-Europese landen uiteraard 
nauw betrokken is bij het werk van het redden van drenkelingen. De 
uitsluiting van Spanje van de wereldgezondheidsorganisatie, de voed
sel en landbouworganisatie en andere gespecialiseerde organen van de 
Verenigde Naties heeft tot gevolg, dat deze niet-politieke organisaties 
hun taak niet tot de gehele wereld kunnen uitstrekken hetgeen juist 
voor hun werkzaamheden van bijzonder groot belang is. De in
trekking der resolutie is evenwel in de afgelopen jaren steeds gestuit 
op de ernstige moeilijkheid dat naar veler mening dit zou worden 
opgevat als een uitspraak ten gunste van het Franco regime, hetgeen 
men wenste te vermijden. Nu inmiddels een gematigde resolutie in de 
Politieke Commissie der Algemene Vergadering, door acht landen is 

j ingediend, die uitdrukkelijk bepaalt dat het herstel van de volledige 
; diplomatieke betrekkingen geen beoordeling van de binnenlandse 
I politiek van enigerlei Regering inhoudt, hebben vele Leden van de 

V.N. een dergelijke resolutie kunnen steunen zonder van mening te 
zijn dat zulks een uitspraak ten gunste van Franco inhoudt. Aangezien 
dit laatste ook het standpunt vertegenwoordigt van de Nederlandse 
Regering, heelt zij evenals België en Luxemburg vóór de resolutie ge
stemd, die op 4 November door de Algemene Vergadering met 38 
tegen 10 stemmen en 2 blanco is aangenomen. 

Wat betreft de positie van de Protestantse groeperingen in Spanje 
moge ondergetekende wijzen op zijn vorig jaar omtrent deze aan
gelegenheid gemaakte opmerkingen. Slechts zou ondergetekende de 
aandacht willen vestigen op het feit, dat, terwijl vorig jaar de Spaanse 
Regering het besluit nam over te gaan tot inbeslagneming van de 
goederen der beide voornaamste Protestantse Kerken in Spanje, zij 
mede onder invloed van buitenlandse vertogen van een dergelijke 
daad heeft afgezien, en haar besluit tot op heden niet ten uitvoer 
legde. Tenslotte is onlangs een studie over de positie van de Protes
tanten in Spanje verschenen van de hand van dr. H. v. d. Linde, 
Nederlands Hervormd Predikant, en dr. F. Thijssen, Rooms Katho
liek Priester; deze twee geestelijken hebben in hun uitvoerig verslag 
het onderhavig probleem naar de mening van ondergetekende, op 
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objectieve wijze belicht. Dr. v. d. Linde vermeldt daarbij ook o.m. 
dat volgens een vooraanstaand leider der Evangelische Kerk stappen 
bij de V.N. minder wenselijk zijn (blz. 61 van gemelde brochure). 

Benelux. Met betrekking tot de Benelux moge ondergetekende in 
de eerste plaats wijzen op de bevredigende resultaten van de 
Ministersconferentie, waarin op 20 en 21 October j.1. te Luxemburg 
de landbouwproblemen zijn besproken. Verwacht mag worden, dat 
als gevolg hiervan de bestaande moeilijkheden op agrarisch gebied 
tot het verleden zullen gaan behoren. In verband hiermede kan wor
den opgemerkt, dat de Nederlandse Delegatie ook te Luxemburg ge
toond heeft inzicht te hebben in en begrip voor de factoren, welke 
van invloed zijn op de positie van de Belgische en Luxemburgse land
bouw binnen het kader van Benelux. Voor een uitvoerige uiteen
zetting van het resultaat van de conferentie moge ondergetekende 
verwijzen naar de Memorie van Antwoord betreffende Hoofdstuk XI 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951. Wat meer in het bij
zonder de kostprijsfactoren van de Belgische landbouw betreft, kan 
worden medegedeeld, dat de Commissie voor Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening van de Raad voor de Economische Unie aan deze 
kwestie een uitvoerige studie heeft gewijd, zodat men aan Neder
landse zijde van deze factoren volkomen op de hoogte was. 

Ondergetekende heeft inderdaad kennis genomen van de rede, die 
de Belgische volksvertegenwoordiger, de heer Scheyven, in de Frans
Belgische interparlementaire conferentie heeft gehouden en waarin 
hij er op heeft aangedrongen Frankrijk bij de Benelux te betrekken 
ter oplossing van het probleem van de afzet der Nederlandse land
bouwproducten. Nog afgezien van de principiële vraag of het mogelijk 
is om Frankrijk bij de Benelux te betrekken, bestaat in het licht van 
de Luxemburgse conferentie geen aanleiding om tot de voorgestelde 
uitbreiding over te gaan. 

Wat betreft de parlementaire samenwerking der Benelux-landen 
moge in de eerste plaats herinnerd worden aan het besluit der drie 
Regeringen te Oostende, waarbij aan de Voorzitters der Benelux
Raden werd opgedragen voorstellen te doen tot instelling van een 
raadgevende parlementaire commissie. Ondergetekende heeft boven
dien met veel belangstelling kennis genomen van de resoluties, welke 
de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Interparlementaire Unie tijdens 
haar bijeenkomst te Brussel op 15, 16 en 17 Juli j.1. heeft aangeno
men. Dat te Oostende gesproken werd van een „commissie" en niet 
van een „Raad", zoals in Brussel was aanbevolen betekent intussen 
niet. dat te Oostende gcprejudieiecrd is ten aanzien van het karakter 
en de taak der parlementaire samenwerking. Wel blijkt uit het besluit 
van Oostende dat de drie Regeringen in ieder geval een parlementaire 
samenwerking binnen het kader ener Economische Unie onontbeerlijk 
achten. Over de wijze, waarop deze samenwerking in de praktijk zal 
mosten worden geregeld, zal uiteraard eerst tussen de drie Regeringen 
nog overleg moeten plaats vinden. Ondergetekende is overigens gaarne 
bereid met de Commissie voor Buitenlandse Zaken over deze kwestie 
overleg te plegen. 

De Regering verwacht, dat behoudens onvoorziene omstandigheden 
het mogelijk zal zijn de Economische Unie met ingang van 1 Januari 
1951 in werking te doen treden, temeer nu de regeling der landbouw
problemen te Luxemburg een der belangrijkste nog overgebleven 
hinderpalen uit de weg heeft geruimd. De Regering is dan ook niet 
van mening dat aan de totstandkoming van de Economische Unie 
een periode van consolidatie der douane-unie vooraf behoeft te gaan. 

Het concept-verdrag voor een Economische Unie, dat door de Com
missie-Muuls—Van Poelje aan de drie Regeringen is aangeboden, 
wordt thans nog door de Regering bestudeerd. Zodra dit ontwerp een 
meer definitieve vorm heeft gekregen, is ondergetekende gaarne be
reid dit met de Commissie voor Buitenlandse Zaken te bespreken. 

De problemen in verband met de Schelde—Rijnvcrbinding, het 
kanaal van Gent naar Terneuzen en de stop van Ternaayen worden 
op het ogenblik nog door de Commissie Steenberghe—Van Cauwelaert 
besproken. Deze Commissie heeft haar rapport nog niet uitgebracht, 
zodat het ondergetekende niet mogelijk is reeds mededelingen terzake 
te doen. 

Wellicht ten overvloede moge tenslotte opgemerkt worden, dat uit 
het bovenstaande blijkt, dat de Regering ten aanzien van de mogelijk
heden tot verwezenlijking van de Benelux volstrekt niet pessimistisch 
is. Nederland, België en Luxemburg kunnen echter de Unie niet 
geheel uit eigen kracht tot stand brengen, omdat tal van buiten de 
Benelux gelegen factoren hun invloed doen gelden. Van grote be
tekenis voor een bespoediging van het totstandkomen van de Benelux 
is ongetwijfeld geweest de inwerkingtreding van de Europese Be
talingsunie. 

Enkele losse vragen en opmerkingen 

In het overzicht van het Rijkspersoneel bij de Millioenennota zijn 
voor wat het aantal ambtenaren betreft, de gegevens verwerkt van 
de oorspronkelijke begroting voor het dienstjaar 1950, m.a.w. het 
aantal ambtenaren, dat vóór de reorganisatie van het departementaal 
apparaat nodig werd geacht, is vergeleken met het totaal aantal amb
tenaren voor 1951 na de reorganisatie. In de herziene begroting voor 
het jaar 1950 is inmiddels rekening gehouden met een totaal aantal 
departementsambtenaren van 449 tegenover 421 in de oorspronkelijke 
begroting. De vergelijking der totalen over de jaren 1950 en 1951 zal 
derhalve teruggebracht moeten worden tot 777 (749 + 28) en 835, 
dus een uitbreiding van personeel met 58 personen. 

Voor het departementaal apparaat is geen uitbreiding van personeel 
in 1951 aangevraagd. Wat de uitbreiding van het aantal ambtenaren 
van de buitenlandse dienst betreft van 328 tot 386, derhalve met 58 
personen, moge worden verwezen naai de toelichting tot de artikelen 
42 en 43 in de bij het Wetsontwerp behorende Memorie van Toelich
ting. Het in die toelichting op bladzijde 8, 2e alinea vermelde cijfer 338 
is een aanvankelijk aan de aandacht ontsnapte drukfout; dit moest 
zijn 328. 

Wat de salariëring van de secretaressen op het Departement betreft, 
moge worden opgemerkt dat bij het overleg met de Raad voor Rijks
personeelsaangelegenheden over vaststelling der departementale per
soneelsformatie uiteraard ook de positie der secretaressen aan een 
beoordeling werd onderworpen. Daarbij is overeengekomen, dat aan 
de secretaressen, die een plaats hebben in de „pool" in het algemeen 
de rang van steno-typiste (A) zal worden toegekend, waarvan het 
salarisniveau ligt tussen f 130 en f 240 per maand exclusief duurte
toeslagen. Voor de secretaressen van Directiechefs en andere topfunc
tionarissen was in de ontwerp-formatie de rang van adjunct-commies 
uitgetrokken, waarmede de Raad zich, behoudens een enkele uitzon
dering echter niet heeft kunnen verenigen. Thans zijn besprekingen 
gaande deze categorie secretaressen een persoonlijke toelage van ten 
hoogste f 30 per maand toe te kennen, waardoor hun brutosalaris 
tot f 270 per maand eveneens exclusief duurtetoeslagen zal kunnen 
stijgen. Ondergetekende is er zich van bewust, dat dit maximum in 
bepaalde gevallen nog te laag kan zijn, doch hij meent er op te mogen 
vertrouwen, dat bedoelde Raad er zijn medewerking toe zal willen ver
lenen zo nodig uitzonderingen op deze algemene regel te maken. 

Het moet ten stelligste worden ontkend, dat het onbevredigende 
verloop van onze handelsbetrekkingen met de Oost-Europese landen 
een gevolg zou zijn van een door de Verenigde Staten opgelegde poli
tiek om onze handel met die landen te beperken. Nederland heeft bij 
herhaling het initiatief genomen om te komen tot een meer bevre
digende goederen-uitruil met de Oost-Europese Staten. Het volume 
van onze handel met deze Staten wordt echter bepaald aan de ene 
kant door de mate van geneigdheid bij die landen tot opname van 
Nederlandse producten en aan de andere kant door de betalings-capa
citeit van genoemde landen. 

Het gebouw van één der te 's-Gravenhage gevestigde Gezantschap
pen is in de loop van de maand September drie malen het voorwerp 
van baldadigheden geweest, waarbij het gebouw licht werd beschadigd. 
De politie stelt een onderzoek in, doch voorshands zijn er niet vol
doende aanwijzingen omtrent de identiteit van de dader(s) om tot de 
aanhouding en eventuele vervolging van bepaalde personen over te 
gaan. Het bedoelde Gezantschapsgebouw wordt thans dag en nacht 
door de Politie bewaakt, ten einde herhaling van soortgelijke inciden
ten te voorkomen. 

Artikel 5, onderdeel lil. Ter toelichting op de hier voorgestelde 
verhoging moge, ter nadere verduidelijking van het terzake op blad
zijde 3 van de Memorie van Toelichting onder Departement (Perso
neelsuitgaven) medegedeelde, er op worden gewezen, dat ook de bij 
het onderwerpelijke artikel geraamde bezetting nog niet is verwezen
lijkt dan we! eerst in de loop van dit jaar werd bereikt. Derhalve 
behoefden voor 1950 deze personeelsuitgaven niet over een vol jaar 
te worden begroot. Voor het jaar 1951 is uiteraard wel ten volle 
rekening gehouden met de bij de reorganisatie vastgestelde volledige 
bezetting. 

Het onderscheid dat bij dit hoofdstuk wordt gemaakt tussen ambts
en representatiekosten van ondergetekende, de Staatssecretaris en de 
Secretaris-Generaal en de ambtstoelagen bedoeld in artikel 15, is uit
sluitend van begrotingstechnische aard. 

Het heeft n.1. in de bedoeling gelegen voor de eerstgenoemden het 
vaste bedrag voor ambts en representatiekosten duidelijk te doen 
uitkomen, terwijl dit niet nodig werd geoordeeld voor de overige daar
voor in aanmerking komende topfunctionarissen, wier toelagen zijn 
samengevat in artikel 15. Een onderscheid naar de aard bestaat echter 
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wel ten aanzien van vorenbedoelde vaste toelagen en de declarabcle
reprcsentatiekosten onder meer bedoeld in artikel 20. Gei ijk reeds in 
de toelichting op artikel 15 in de Memorie van Toelichting wordt op
gemerkt, zijn de vaste toelagen bestemd ter bestrijding van die repre
sentatiekosten, welke niet door declaraties kunnen worden verrekend. | 
Bij de artikelen genoemd op bladzijde 7, eerste regel van de Memorie 
van Toelichting, wordt voorzien in de betaling van die kosten, welke 
wel declarabel zijn. Artikel 20 vond bovendien nadere omschrijving, 
omdat daarbij in het bijzonder gedacht is aan de kosten van diploma
tieke ontvangsten door ondergetekende zelf. 

Wat betreft de vraag, of het niet juister zou zijn, dat de kosten 
van de Staatscommissie en de Conferentie voor Internationaal Pri
vaatrecht naar Hoofdstuk IV worden overgebracht, moge in de 
eerste plaats worden opgemerkt, dat van oudsher deze kosten in 
Hoofdstuk 111 voorkomen. Een diplomatieke Conferentie, gelijk de 
hier besprokene, die wordt bijeengeroepen door de Nederlandse 
Regering en waar officiële vertegenwoordigers van andere Rege
ringen worden uitgenodigd, behoort te ressorteren onder het Depar
tement van Buitenlandse Zaken. Aangezien een aanzienlijk gedeelte 
van de taak der Staatscommissie bestaat in de voorbereiding en orga
nisatie van de Conferentie, is het aangewezen ook de kosten voor 
deze Staatscommissie op Hoofdstuk III te brengen. Naar het oordeel 
van ondergetekende bestaat derhalve geen aanleiding voor enige 
wijziging op dit punt. 

Artikel 42. De Regering blijft op de reeds eerder uiteengezette 
gronden van oordeel dat het Gezantschap bij het Vaticaan behoort 
te worden gehandhaafd. 

Artikelen 53—58. Dat de kosten van de missie in Duitsland 
hoog zijn. houdt verband met de bijzondere belangen, welke Neder
land in Duitsland heeft en de grote hoeveelheid werkzaamheden, 
welke niet alleen die belangen, doch ook het grote aantal Neder
landers in Duitsland meebrengen. De werkzaamheden zijn die van 
een diplomatieke met daaronder ressorterende consulaire zendingen 
in de meest uitgebreide zin. In het aantal van 1S2 personen zijn be
grepen het personeel van alle consulaire posten in Duitsland en de 
plaatselijk aangenomen hulpkrachten (118), van welke laatste het 
overgrote deel tot dusver niet ten laste van de begroting kwam, 
doch door het Deutsche Arbeitsambt werd betaald ten laste van de 
Duitse schatkist. Deze faciliteit is nu afgeschaft, zodat hierdoor, 
zomede door het hierboven besproken vervallen van de door de Ge
allieerden verstrekte faciliteiten op het gebied van voeding en be
huizing, de uitgaven stijgen. 

Daartegenover wordt bij voortduring krachtig gestreefd naar be
zuiniging. Sinds 1949 zijn 45 hulpkrachten afgevloeid, terwijl liqui
datie der levensmiddelenvoorziening tot een bezuiniging van onge
veer 2 ton heeft geleid. Door de geleidelijke inkrimping van het 
autopark zal dit aan het eind van dit jaar van 96 tot 15 wagens zijn 
teruggebracht. Voorts worden zoveel mogelijk bezoldigde consulaire 
ambtenaren door honoraire consulaire ambtenaren vervangen; ten 
aanzien van Badcn-Baden en Stuttgart heeft dit reeds zijn beslag 
gekregen. Voorts zijn twee consulaten opgeheven, n.1. te Bad Ems 
en Oldenburg. Bovendien zal het nieuw op te richten Vice-Consu
laat te Mannheim honorair zijn. 

Artikel 73. De inkrimping van de voorlichting in het buiten
land is gedeeltelijk het gevolg van de omstandigheid dat na de 
Souvereiniteitsoverdracht de activiteit in sommige landen kan wor
den beperkt. Anderzijds noopt de noodzaak van uiterste zuinigheid 
tot een vermindering van de voorzieningen. Getracht wordt de be
zwaren van de opheffing van een aantal voorlichtingskosten zo goed 
mogelijk te ondervangen door te bevorderen dat de Nederlandse 
diplomatieke vertegenwoordigers zoveel mogelijk aandacht schonken 
aan algemene voorlichting; zij zullen daartoe van het nodige mate
riaal worden voorzien. 

Artikel 91. Ter nadere toelichting tot dit artikel moge het vol
gende worden opgemerkt. Bij de herziene begroting voor het jaar 
1950 werd het bij de oorspronkelijke begroting voor dat jaar aan 
totale representatiekosten (declarabel) voor het Ministerie uitgetrok
ken bedrag ad f 10 000, verdeeld over de onderscheidene Afdelingen. 
Door het ontbreken van voldoende nauwkeurige gegevens moest deze 
splitsing toen echter betrekkelijk willekeurig geschieden en droeg het 
ondcrwcrpclijke artikel voor 1950 in feite meer het karakter van een 
mcmoriepost. 

Nu inmiddels de verschillende declarabele kosten voor de ambte
naren, in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en dat 
van Financiën zijn vastgesteld, kon bij de samenstelling der begroting 
voor het jaar 1951 met het juiste totaal der declarabele kosten per 
Afdeling worden rekening gehouden. 

Artikel 99. Het studiecentrum van het Afrika-Instituut legt zich 
toe op het bevorderen van de wetenschapsbeoefening in Nederland 
ten aanzien van Afrika, o.m. door het subsidiëren van een bijzondere 
leerstoel voor Afrikaanse taalstudie, het organiseren van lezingen, 
congressen, enz. Het centrum verricht voorts eigen studieën op poli
tiek en staatkundig terrein, welke voor het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van veel nut zijn. De contacten, welke het centrum tot stand 
heeft gebracht met buitenlandse instituten en wetenschappelijke in
stellingen, die zich met Afrika bezig houden, leveren waardevolle 
aanknopingspunten voor het dienstbaar maken van de Nederlandse 
tropische ervaring aan de ontwikkeling van Afrika. 

Artikel 114. De Stichting Nederlandse Inlichtingendienst voor de 
Verenigde Naties heeft ten doel het verbreiden van kennis aangaande 
de V.N. en haar werkzaamheden onder het Nederlandse volk in al 
zijn geledingen. 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. het verzamelen van geschriften, fotografieën, films en ander 

materiaal, betrekking hebbend op de Verenigde Naties; 
b. het registreren, classificeren en schiften van dit materiaal; 
c. het vestigen van de aandacht op en het toezenden van bepaalde 

gedeelten van dit materiaal aan de personen en instellingen voor wie 
deze gedeelten van belang zijn en van wie mag worden verwacht, dat 
zij de kennis van de behandelde onderwerpen in hun kring verder 
zullen verspreiden; 

d. het op aanvraag of ongevraagd toezenden van massa-materiaal 
aan de onder c genoemde personen en instellingen; 

e. het verstrekken van inlichtingen aan belangstellenden; 
ƒ. alle verdere wettige middelen, welke voor haar doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 

Artikel 115. De opmerking over de onbekendheid van de aandelen 
geldt in zoverre ook voor het aandeel in de Internationale Arbeids
organisatie, dat dit ten tijde van het opmaken der begroting nog niet 
bekend was en dus terzake evenals bij de overige aandelen een be
drag gelijk aan het aandeel over 1950 moest worden uitgetrokken. 
Tot wijziging van artikel 115 zal eerst worden overgegaan, nadat alle 
aandelen tot de juiste bedragen bekend zullen zijn. 

De bereikte bezuiniging is inderdaad slechts mogelijk geworden 
door het wegvallen der uitgaven voor de International Refugees 
Organisation en de verlaging der uitgaven voor technische hulp der 
Verenigde Naties aan laag-ontwikkelde landen. Echter mag niet uit 
het oog worden verloren, dat daartegenover een veel groter bedrag 
aan verhogingen elders zou hebben gestaan, ware het niet, dat on
danks de reorganisatie en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van 
het departementaal apparaat, over de gehele lijn de grootst mogelijke 
bezuiniging is nagestreefd. 

Artikel 118. Het streven van ondergetekende is er inderdaad 
op gericht om geleidelijk meer gebouwen voor de buitenlandse posten 
in eigendom te verwerven. Telkenmale, dat zich een geschikte ge
legenheid voordoet, wordt hiertoe dan ook overgegaan. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

STIKKER. 
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NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 16 Novembsr 1950) 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Bladzijde 1. 
wordt ver en mitsdien 
hoogd met: gebracht op : 

Onder Artikel I: 

Titel A. Gewone dienst ƒ 8 1 8 0 0 / 3 9 827 700 
Titel A. Gewone dienst 81800 39 827 700 
AFDELINGEN: 

I MINISTERIE 3400 3 447 650 
II BUITENLANDSE DIENST ... 78 400 28 496 900 

AFDELING I. MINISTERIE ... 3 400 3 447 650 

Onderafdeling I. ALGEMENE 
LEIDING 3400 342 100 


