
ZEZR GEH3IM 

MINISTERRAAD 
Nr.98 2 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 22 October 1951, des morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Trèveszaal. 

Aanwezig; De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mul
der! je, Peters, Hutten, Staf, Sti/ker, Teulings, 
In 't Veld en Wemmers. (Afwezig zijn de Ministers 
Van den Brink en Joekes ) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
(hij de punten 1-131 en Götzen (hij de punten '1-5) 
en de Algemeen Vertegenwoordiger van de NederlanCse 
Antillen Mr. Dehrot (hij de punten 9 en 10) en 
Jhr. Mr.H. van Vredenhurch (hij punt 2 1) 

Secretaris; J.Middelburg, 

1. Notulen van de vergadering van 15 October 1951^, 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz.11, punt 3 b, 6de regel, wordt "olieheffing" 
vervangen door; ̂ verhoging van de inkomstenbelasting". In 
punt 4 a, 2de alinea, 5de en 6de regel, wordt de zinsnede 
;;dat hierin geen sluizen zijn opgenomen tussen de Ooster- en 
,:7esterschelde:: gevijzigd in "dat hier o.a. het verschil in 
vloedstand van de Ooster- en '7esterschelde een moeilijk punt, 
i s.:: r-^ 

Op blz.14, punt 8, wordt de eerste regel als volgt 
veranderd; "t.a.v, de toestand van 31 December 1347 niet tijdig 
konden worden verstrekt::. 

Op blz.15,punt 12, moet de laatste zin als volgt 
"/orden gelezen": ":De Raad verklaart zich vervols^ns accoord 
met het ontwerpbesluit" behoudens de wijze vandtensfcfcdberekening 
en met dien verstande, dat de regeling zal ingaan op 1 Januari 
1949»i: Van punt 13 vervalt de tweede alinea tot "Minister 
Lieftinck vreest, . ...::. Hiervoor in de plaats komt; "Minister 
Hutten heeft een brief van Prof.P. de Vries ontvangen, w.aarin l 
deze laat weten, dat het ogenblik nog gunstig is voor het doen 
van beroep op in Amerika en bij de Verenigde Naties aanwezige 
fondsen, die ten bate van een Internationaal Academisch In
stituut kunnen worden besteed. Wat de huisvesting betreft, zegt 
spreker, dat van de zijde der corr.-issie van voorbereiding voer 
een 5ter.ifnationaal Acadenisch Instituut tegen het onderbren
gen van de studenten als pa3/ing guests bezwaar wordt gemaakt, 
maar dat dit punt zijns inziens nadei"e overweging verdient." 

Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Renr e sentati e 

1 . De Minister-President heeft voor de Ministerraad een uit
nodiging van de Senaat van de Technische Hogeschool ontvangen 
voor de erepromotie van de Prins o"o 16 November. Besloten 
"jordt, dat de Ministers zoveel mogelijk aan deze uitnodiging 
gevolg zullen goven, terwijl ook de Staatssecretarissen de 
bijeenkomst zouden kunnen bijwonen. De Ministens Mansholt, 
Mulderije en Stikker zijn o-o 16 November verhinderu. 

Ex. nr^t 
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3. Uniezaleen., - . 

'a. De Ambonnezen in Nederland (Zie notulen MR dd.17-9-1951, 
T prant 3 bj 

Minister Teulings heeft gelezen, dat in de ver-
gadering van kampraden van de Ambonnezen zou zijn besloten 
oio. geen'Rode-ITruis-pakketten e.d. te aanvaarden. Minister 
Peters deelt mede, dat-is besloten, dat Ambonnezen, die 
gëërT "öyi gave doen van wat zij aan w int e rkl e d ing nodig heb
ben, deze ook niet zullen krijgen. Minister Van Maarse— 
veen merkt op, dat de zogenaamde CRAT'S zich-tegen elke 
maarregel van Regeringszijde verzet, zodat men dit niet 
steeds serieus.moet nemen. 

3 b. Se adviezen van het Uniehof. 

Staatssecretaris G-ötzen deelt naar aanleiding 
van een vraag van Minister Lieftinck mede, dat een nota 
bij de Raad zal worden ingediend omtrent de besprekingen 
door het Uniehof van de rehabilitatie- en de AOCR-uitke-
ringen. 

4» Buitenlands beleid. 
a.ï. 'Wijziging van de delegatie Algemene Vergadering Verenig
de KatiVs (Zie "notulen~MR dd. "T5-ÏÖ-19*51 "s"""punt 4 c)"" 

Minister Stikker deelt mede, dat Graaf Van 3y-
landt negens gezondheidsredenen verhinderd is aan de werk
zaamheden van de delegatie 'deel te neiaen. Spreker stelt 
voor er mede accoord te gaan, dat thans een ambtelijke op— 

Tap-! schuiving zal plaats vinden, waardoor Mr. Luns als 
vervangend vertegenwoordiger c.q. vertegenwoordiger zal 
optreden. Aldus wordt besloten. 

4 b. Diplomatieke vertegenwoordiging in Egypte. 

Minister Stikker .deelt mede, dat de nieuwe ge
zant in Egypte geloofsbrieven heeft meegekregen aan de 
Koning van Egypte. Aangezien hieraan nie^7 is toegevoegd 
"en de Soedan"' kunnen moeilijkheden rijzen. In" dat ;^eval 
zal Mr. Cnoop Koopmans eerst naar Syrië en Libanon gaan, 
terwijl hij daarna voorlopig als zaakgelastigde in Egypte' 
zal optreden. 

4_ _c. Europese Statenbond. 

Minister Teulings vestigt de aandacht "op een . 
bericht over een plan vah Minister-Pleven inzake een Staten
bond. Minister Stikker merkt o~>, dat ook de 'besprekingen 
over- -de Europese Vefdedigingsgemeenschan sterk in de rich
ting van een"federatie gaan. 

Ü t 7i,.i2igin5 v a n Jipj)f_dstuk XI ( L W ) van de Rijksbegroting 1950 
('<! ets ontw erp) 

Zonder discussie aanvaard. 

Vervolgde- schorst de Minister-President de" 
vergadering-, tot des middags 2 uur. 


