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2x.nr. / 9 
Notulen van de vergadering, gehouden op 

Maandag 18 Juni 1951, des morgens te 10 uur en des mxddags 
voortgezet, 
Plein 2 b. 

A a n w e z i g ; Be Minister-President, Drees, en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Joekes, Lieftxnck, 
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, 
Staf, Stikker, In 't Veld en Wemaers. (Be 
üinisters Rutten en* Teulmgs zijn afwezig.; mi 

Tevens is bij punt 
taris Götzen. 

20 aanwezig Staatssecre-

Secretaris: Brs.J.Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 11 Juni 1951. 

Op blz.2, 
gewi j zig d: "Minist 
ling ingebrachte be 
daaraan, althans ge 
van de voorgestelde 
te stellen, d.w.z.d 
sumplicht bestaat g 
publiek, Finland, 0 
en Turkije. Be poli 
teneinde extra-toez 
den, noodzakelijk." 

Overigens 

punt 2 e , wordt de tweede alinea als volgt 
er Mulderije meende, dat de tegen de rege-
zwaren sterk overdreven zijn, doch dat -
deeltelijk, ware tegemoet te komen door 
vier groepen van landen, I en II. gelijk 
e landen waar voor Nederlanders geen vi
elijk te stellen met de Buitse bondsre-~ 
ostenrijk, S_:>anje, Portugal, Griekenland 
tie acht maatregelen als de voorgestelde, 
icht op de reizen der communisten te hou-
4 

worden de notulen goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Winkelsluiting op Zaterdag (Brief van de Minister zonder 
Portefeuille, Prof.Albregts, dd.16 Juni 1951, nr.4296, 
met twee bijlagen). 

Minister Albregts deelt ter toelichting van zijn 
nota mede, dat in het ontwerp-Winkelsluitingswet een regeling 
was getroffen voor de compensatie van de sluiting op Zater
dag door Sabbathhouders, door hun gelegenheid te geven op **• 
een verplichte gesloten morgen of middag hun zaken open te 
stellen. Tegen deze regeling is van verschillende kanten 
bezwaar gemaakt. Aangezien de argumenten hiervoor niet geheel 
onredelijk zijn en in de Kamer terzake een amendement te ver
wachten is, vraagt spreker zich af of er geen aanleiding is 
van Regeringszijde op dit punt een nota van wijziging in te 
dienen, waarbij een compensatie op Zondagmorgen wordt toege
staan. Be Raad verklaart zich na een korte bespreking er me
de accoord, dat een nota van wijziging op dit punt wordt in
gediend. 

2 D« Rapport Commissie Boelmatigheid Politieapparaat. 

Be Minister-President de 
Ysebaert rapport heeft uitgebracht 
van de sterkte van de politie aan 
zake is eenstemmig uitgebracht, me 
tegenwoordiger van de marechaussee 
welke wijze dit rapport verder zal 
Lieftinck stelt voor het rapport t 
Ministers van Binnenlandse Zaken, 
Financiën. Aldus wordt besloten. 

Minister Staf deelt mede 
op Oorlog over deze aangelegenheid 
gesloten. 

elt mede, dat 
, o.a. inzake 

de Commissie-
de beperking 

de grens. Het advies ter— 
t uitzondering van de ver-
Spreker 3telt de vraag op 

worden behandeld. Minister 
e doen bespreken door de 
Justitie, Oorlog en 

dat het interne overleg 
op 27 Juni zal worden af-© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 395
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MIDDAGVERGADERING 

A a n w e z i g ; D e z e l f d e n a l s ' s m o r g e n s . 

3 a. De verhouding tot Indonesië (Vervolg). 

Minister Lieftinck merkt op, dat over een aantal 
kwesties geen beslissing kan worden genomen door het uit
blijven van een Unieconferentie. Spreker, herinnert er aan, 
dat hij er op heeft aangedrongen een datum voor een Unie
conferentie te laten vaststellen. De Minister-President 
is het er mede eens, dat het houden van een nieuwe conferentie 
wenselijk is, doch het is de vraag of de Indonesische Re
gering dit doet en of zij ook met het oog op de binnenlandse 
verhoudingen in staat is een dergelijke conferentie te houden. 
Spreker meent, dat reeds eerder is afgesproken, dat de H.C. 
de Indonesische Regering terzake zou .polsen. Minister Peters 
merkt op, dat eerst de ontwikkeling nog even zou worden af-
gewacht. Minister Stikker meent, dat thans beter het bezoek 
van Prof. Supomo kan worden afgewacht; ook de Nederlandse 
Regering zou in moeilijkheden kunnen komen als door over
haasting onenigheid over de agenda van de volgende conferen
tie zou ontstaan. Minister Lieftinck stelt voor een démarche 
bij de Indonesische Regering in te leiden aan de hand van een 
lijstje van hangende punten, dat de CAVI zal moeten opstellen. 
Minister Van den Brink acht het uitgesloten een Ministers-
conferentie te houden zonder dat men daarop zal spreken over 
de Unie. De Raad besluit in de eesste plaats een lijstje 
van hangende punten door de CAVI te doen opstellen ter 
bespreking in de Raad en in de tweede plaats de heer Lamping • 
de vraag voor te leggen op welke wijze deze zaak met de Indo
nesische Regering zou kumen worden besproken. 

4 e. Bezoek van de heer Poster. 

Minister Stikker brengt verslag uit over zijn be
spreking met de heer Foster. Bij een gesprek over de mili
taire inspanning is ook de vraag om de lopende lening te 
verlengen, voorlopig van verdere aflossingen af te zien en 
zelfs gedane aflossingen terug te betalen, ter sprake gekomen. 
Spreker acht het wenselijk, dat Minister Lieftinck in verband 
hiermede een bezoek aan Amerika zal brengen. In het tweede 
deel van het gesprek is aandacht geschonken aan het feit, 
dat er zo weinig meer gebeurt in de Europese organen. In de 
OEEC bv. worden het Landbouwplan en andere initiatieven niet 
actief aangevat. Ook de behandeling van de Duitse moeilijk
heden in de OEEC loopt langzaam, terwijl in de NATO lang is 
gesproken over de aanwijzing van een voorzitter voor de 
Financial en Economie Board. Van Amerikaanse zijde dacht men, 
dat het beter zou zijn als Engeland óck in de leiding van deze 
organen actiever zou meedoen. Een bespreking hierover met 
Morrison en Gaitskell wordt daarom wenselijk geoordeeld. 
Spreker geeft vervolgens enige inlichtingen omtrent het ver
loop van de besprekingen over een Europees leger in Parijs 
en over de inschakeling van Duitsland in de We steur opese 
defensie in. Bonn. De heer Foster had verwacht, dat het 
Nederlandse antwoord op de Amerikaanse nota inzake de mili
taire en economische hulpverlening reeds voor zijn bezoek 
verzonden zou zijn. Spreker heeft hem gezegd, dat het onmoge
lijk is voor Nederland om meer dan vier maal f. 1,5 mld. aan 
de defensie te besteden, aangezien dan het breekpunt zou 
worden bereikt. 

Minister Lieftinck heeft van Minister Van Houtte 
gehoord, dat de Belgische Regering aan Foster heeft duidelijk 

-U-



Ministerraad 
11- dd. 18-6-1351 

gemaakt niet geneigd te zijn voor Amerikaanse eisen met 
betrekking tot de omvang van de defensieinspanning op zij 
te gaan. De Minister-President merkt op, dat België finan
ciële hulp van Amerika niet volstrekt nodig heeft. 

Minister Joekes acht het een gelukkige gedachte, 
dat de Minister van Financiën een reis naar Amerika zal 
maken, doch spreker komt in moeilijkheden indien hij geen 
gelegenheid heeft voordien nog enkele onderwerpen te "be
spreken (o.a. de werkloosheidswet en de pensioenregeling 
koopvaardij). Minister Lieftinck zal nagaan hoever hij met 
de behandeling van deze onderwerpen kan komen. 

4 f. Het Korea-detachement. 

Minister Staf merkt op, dat de berichten van 
correspondenten en militairen van het Korea-detachement de 
laatste tijd critiek bevatten met betrekking tot het her
haaldelijk overplaatsen van het detachement naar andere 
legeronderdelen, die op de gevaarlijkste plaatsen opereren. 
Minister Stikker verzoekt Buitenlandse Zaken een overzicht 
van deze bezwaren te zenden. Minister Staf zegt toe aan 
Buitenlandse Zaken materiaal te zullen zenden. Spreker acht 
het wenselijk de commandant van het detachement een rapport 
te vragen en voorts ook de Ambassade in Washington in te 
lichten. 

_5- Naturalisatie van Bernard Beese en 22 anderen en van Johan 
Dalihammer en 19 anderen (Wetsontwerpen). 

Zonder discussie aanvaard. 

—* Wijziging in besluiten tot regeling van de heffing van 
accijns op gedistilleerd (Ontwerp-besluiten). 

ft- Wijziging van het K.B, van 7 Nóv. 1876, Stbl. 193» 

b. Wijziging van het K.B, van 16 Maart 1921, Stbl. 435. 

4. Wijziging van het K.B, van 30 Nov. 1908, Stbl. 346. 

—" ^iziging van het Tariefbesluit 1947. 

Minister Mulderije heeft schriftelijke opmerkingen 
van redactionele aard. De Raad verklaart zich overigens 
accoord met de onderhavige ontwerp-besluiten. 

!• Verhoging van het minimumbedrag voor de terugbetaling van 
tabaksaccijns bij uitvoer (Ontwerp-besluit}. 

De Minister-President is tegen terugbetaling van 
accijns aan hen, die individueel tabaksartikelen mee naar 
het buitenland nemen. Spreker informeert of het minimum
bedrag niet nog hoger dan f. 10 kan worden gesteld. Minister 
jjieftinck zal dit nog nader nagaan. De Raad verklaart zich 
overigens accoord met het ontwerp-besluit. 

—* ̂ Siyg^king der aanwijzing van de bijzondere leerstoel in de 
oude kunstgeschiedenis van Egypte en Voor-Azië aan de Rijks
universiteit te utrecht (Ontwerp-besluit). 

~~ft-ĝ 1]-ing 'aanwijzing Vrije Universiteit te Amsterdam 
{Ontwerp-besluit), 

De punten 8 en 9 worden zonder discussie aanvaard» 
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