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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 29 October 1951, des morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Trèveszaal. 

Aanwezig; De Minister-President Drees, en de Ministers Al-
bregts, Van den Brink, Lieftinck, Van Maarseveen, 
Mansholt, Mulderije, Peters, Hutten, Staf, Stikker, 
Teulinjs, In 't Veld en V/emmers. (Afwezig is Minis
ter Jbekes) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 31om en 
G-b'tzen̂  alsmede ("bij punt 11) de Algemene Vertegen
woordigers van de West, Mr. Debrot en Dr. Pos. 

Secretaris; J. Middelburg, 

1. Notulen van de vergadering van 22 October 1951. 

a. Redactiewi jzi gingen. 

Op blz. 8, 1ste alinea, 16de regel van onder verval
len de woorden "(Admiraal Benelux)". Twee regels verder wordt 
na "Rijksdelen" tussengevoegd: "in tijd van oorlog". De vol
gende zin; "Minister Stikker zal betekenen" wordt 
geschrapt. 

Op blz. 13» punt 12, wordt na de 2de alinea het vol
gende ingevoegd; "Minister Teulings is evenals Minister Al-
bregts van mening, dat in het wetsontwerp in het geheel geen 
aandacht wordt gewijd aan de rechten van de eigenaars van het 
viswater, terwijl in de Memorie van Toelichting wordt gesteld, 
dat er zeer diep in die particuliere rechten wordt ingegrepen. 
Spreker acht de Kamer als in het wetsontwerp voorgesteld niet 
overeenkomstig dit belang." 

Op blz. 14, punt 13, 3de regel, van onder, wordt vó*ór 
"Minister Rutten" de volgende zin ingevoegd; "Spreker zou lie
ver aan een of twee deskundigen het opmaken van een ontwikke
lingsplan opdragen." ' ;•*$ 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 e (Handelwijze ten aan
zien van bunkers) """"" 

Minister Teulings deelt mede, dat Binnenlandse Zaken 
zich na de bevrijding in enige circulaires tot de Commissaris
sen der Koningin heeft gewend om hun medewerking in te roepen, 
dat bunkers niet zonder toestemming worden afgebroken.. De rea
lisatie van de rechten van de Staat geschiedt door het Bureau 
Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen van Financiën. De 
rechten van de Staat ter zake zouden ten behoeve van de bur
gerlijke verdediging aan Binnenlandse Zaken kunnen worden over
gedragen. Voor de burgerlijke verdediging zou blijkens de en
quête belangstelling bestaan voor ongeveer 120 bunkers. 

Zx. Ingekomen stukken en mededelingen. 

— Representatie • 

1 « De, Raad besluit, dat aan de uitnodiging van de Russische 
Ambassadeur voor een receptie oo 17 November op beperlcte schaal 
gevolg zal worden gegeven. 
2°. De jaarlijkse herdenking van de geallieerde gevallenen op 
10 November in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal door een verte
genwoordiger van Oorlog worden bijgewoond. 
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Eisenhower het meeste aandringt op de grote haast. Dit is 
aanleiding geweest om op het State Department te infomeren 
hoe het standpunt ter zake is. Minister Van den Brink merkt 
hierbij op, dat de besprekingen van het plan-Schuman een jaar 
geduurd nebben. De Minister-President deelt mede, dat in 
Brussel is gebleken, dat deze kwestie in België helemaal niet 
zo gemakkelijk ligt als het scheen. 

4 b. Plan inzake politiek supra-nationaal orgaan. 

Minister Stikker heeft bericht ontvangen, dat Schuman 
voornemens zou zijn in de Assemblee van de Raad van Europa te 
spreken over de instelling van een politiek supra-nationaal 
orgaan voor de zestien landen, die in Straatsburg vertegen
woordigd zijn. Hiertegen bestaat in de eerste plaats het be-

• zwaar, dat het een combinatie van landen betreft, die weer 
anders is dan die van de NATO, van de Westelijke Unie, van de 
OSEC en van de Kolen- en Staalgemeenschap (en de Defensie-
gemeenschap). Een dergelijk lichaam kan voorts belangrijke 
consequenties hebben o.a. voor de nationale diplomatieke 
diensten. De Regeringen hebben zich hierover nog niet uitge
sproken. Spreker acht het niet juist, dat Schuman hieromtrent 
mededelingen aan de pers heeft gedaan, aangezien de Raad van 
Ministers nog geen beslissing terzake heeft genomen en de be- . 
sprekingen in deze Raad bovendien geheim zijn. Spreker is van 
oordeel, dat met andere Regeringen moet- worden getracht tegen 
te houden, dat Schuman op'dit ogenblik deze zaak in de Assem
blee in bespreking brengt. Dit punt is nog in bespreking 
geweest bij het overleg met de Commissie van Buitenlandse Zaken 
van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een opmerking, dat 
onvoldoende overleg met de Commissie zou zijn gepleegd be
treffende de besprekingen omtrent het internationaal privaat
recht. De Minister heeft daarbij de vraag gesteld welke hou
ding de Kamerleden, die naar Straatsburg zullen gaan bij. een 
bespreking van een voorstel inzake een politiek supra-nationaal 
orgaan zouden innemen. De Minister-President merkt op, dat het 
vraagstuk van de samenwerking in de. Europese Defensiegemeen
schap thans actueel is; voorstellen tot vorming van een supra
nationaal orgaan van 16 landen zouden de verwarring nog groter 
maken. Minister Van den Brink vraagt zich af in hoeverre er 
nog een zelfstandige buitenlandse politiek is te voeren. Het 
heeft sprekers aandacht getrokken, dat op het congres van de 
KVP velen van oordeel waren, dat op dit punt niet meer op de-

.., zelfde-wijze kan worden gehandeld als vóór de oorlog. Ds 
Minister-President wijst er op, dat het van veel belang is'in 
welk verband men dit vraagstuk bespreekt; de Assemblee van de 
Raad van Europa is thans hiervoor minder geëigend, o.a. omdat 
men daar ook landen heeft, die g:.en deel uitmaken van de NATO. 

4 c Reis van H,M. de Koningin naar Amerika. * 

Minister Stikker vraagt machtiging voor het 
besteden van een extra bedrag in verband met de reis naar 
Amerika van H.M. de Koningin. De Raad verklaart zich hiermede 
accoord. 
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