
ZEEH GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr.// 
nr. 778 

( Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 6 November 1950, des morgens -fee 10 uur en 

des middags voortgezet, 
Plein 2 b. 

nr%mm~w A a n w e z i g ; De Minister-President, Voorzitter, en de 
H / «. m **• Ministers Van den Brink, G-ötzen, s'Jacob (bij 
/t /fU44*+té* punt 4 f), Joekes, Lieftinck, Van Maarse-
* jfy £ veen, Mansholt, Hutten, Van Schaik, 

•F fAPt&tA*"*: Spitzen, Stikker (bij punt 1 t/m 16), 
Struycken, Teulings en In *t Veld. I AMUI. 9: 
Tevens zijn aanwezig» de Staatssecretarissen 
Blom (bij de punten 2 t/m 4), Van der 
Grinten (bij punt 13) en Moorman (bij de 
punten 1 t/m 4)• 

f-^Ê Secretarisi Drs. J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 30 Qctober 1950. 

Op blz. 2, punt 2 b, wordt de laatste zin als 
volgt gewijzigen Spreker zegt toe öe Regeringscommissaris 
Dr. Groeneveld Meyer te vragen een nota voor de Raad samen 
te stellen.". 

Op blz. 13 wordt op de laatste regel achter 
"Instituut" tussengevoegdi "over 1950". 

Op blz. 14 wordt op de zevende regel "f. 47.000" 
gewijzigd ins "f. 40.000". De laatste twee regels van de 
volgende alinea moeten als volgt worden gelezen, "verhoging 
accoord gaat zal men nog voor een tekort staan van 
f. 160.000.". Het woordje "aan" op de voorlaatste regel van 
punt 11 wordt gewijzigd in* J'van". 

Op blz. 15.) punt 15, wordt direct aan het begin de 
volgende alinea tussengevoegde "Minister Rutten zegt ter 
inleiding, dat het niet de bedoeling is de Technische 
Hogeschool te Delft te copiëren door een tweede instituut 
voor technisch hoger onderwijs. Het voornemen is elders in 
het land een 4'a-jarige ingenieursopleiding in te richten 
voor werktuigbouwkunde, electro-techniek en scheikunde, en 
wel om twee redenene de overbelasting van de T.H. te Delft 
te verminderen, en in de behoefte aan bedrijfsingenieurs 
te voorzien, welke behoefte niet nauwkeurig is te schatten.". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

j2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

v&* Commissie inzake tweede Technische Hogeschool (zie notulen 
»* M.R. dd. 30 Óct. 1950", punt II)'.' ' 

De Minister-President heeft van Minister Rutten 
"een voorstel ontvangen inzake de samenstelling van een com
missie , die advies zal uitbrengen over welke opleidingen 
aan een nieuwe hogeschool zouden kunnen worden gegeven, 
welke wijze van taakverdeling mèt Delft aanbeveling zou 
verdienen en in hoeverre een vermindering van de voor Delft 
geraamde uitgaven mogelijk is. Voor de leiding der commissie 
zal opnieuw Prof. Holst worden uitgenodigd. Minister Stikker 
merkt op, dat het bedrijfsleven weinig of niet in de 
commissie is vertegenwoordigd. Minister Rutten antwoordt, 
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4. Buitenlands beleid. 

a. De kwestie-Spanje in de UNO. 

De Minister-President deelt mede, dat hij verschil
lende protesten heeft ontvangen tegen het besluit, dat Neder
land voor de resolutie inzake het volledig herstellen der 
diplomatieke betrekkingen met Spanje zal stemmen. Minister 
Stikker zal de bezwaren, die ook in de Kamer kunnen worden 
verwacht, t.z.t. beantwoorden. 

4 b.. Bezetting van de post te Kopenhagen, 

Minister Stikker herinnert er aan, dat het de 
bedoeling was, dat de heer Bosch van Rosenthal in Kopenhagen 
zou worden benoemd. Aangezien diens gezondheid thans te 
wensen overlaat, stelt spreker voor goed te vinden, dat hij 
in dit geval naar bevind van zalten zal handelen. Be Raad 
verklaart zich hiermede accoord. 

4 c. Be kwestie-Korea. 

Minister Stikker deelt in antwoord op een desbe
treffende vraag medë~| dat nog nader zal moeten worden nage
gaan, indien het juist is, dat de communistische regering in 
China in Korea gewapende interventie pleegt, in hoeverre 
Nederland deze regering kan blijven erkennen nu Nederlandse 
troepen als onderdeel van de strijdmacht der Verenigde Naties 
daar zullen optreden. Spreker heeft nog geen gelegenheid 
gehad zich terzake volledig te oriënteren. 

4 d. Bijeenkomst Ministersoomité* Raad van Europa (zie notulen 
M.R. dd. 9 Oct.1950,punt 12). 

Minister Stikker deelt mede, dat de Ministers op 
de bijeenkomst in Rome ditmaal diepgaander de zaken hebben 
besproken, Het bleek, dat verschillenden slechts vluchtig 
van de aanbevelingen hadden kennis genomen. Men heeft de 
resoluties 1 en 4 aangenomen. Engeland heeft thans ook het 
principe van partiële overeenkomsten aanvaard. Verder zal 
onderzocht moeten worden welke wijzigingen in het statuut 
zullen moeten worden aangebracht. Tenslotte is ook de over
eenkomst inzake de rechten van de mens ondertekend. De 
Minister zal een verslag van deze bespreking rondzenden. 

4 e. Be Canadese wapens voor Nederland. 

Minister Lieftinck acht het wenselijk, dat niet 
alleen de Nederlandse ambassadeur in Canada, doch ook de 
Regering zelf dank zal betuigen aan de Canadese Regering 
voor de verstrekking van de wapens voor een divisie. De 
Minister-President is van mening, dat dit b.v. ter gelegen
heid van de ontvangst van de eerste lading zal kunnen ge
schieden Aldus wordt besloten. 

Voor punt 4 f zie middagvergadering. 

5* Naturalisatie van Cornelis van Priel Endt en 23 anderen 
{ wetsontwerp). —" " ^ 

Zonder discussie aanvaard. 
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