
MINISTERRAAD 
Nr. 1016 

Ex.nr. 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Maandag 7 Januari 1952 aange
vangen dee morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Beel, Van den Brink, Lieftinck, Mansholt, 
Mulderije, Hutten, Peters, Staf, Teulings, In 't Veld, 

^j en Wemmers (Minister Joekes is wegens ziekte afwezig). 

/. Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom, 
/ JbuiA fa G'dtzen en (bij punt 8) Moorman. 

J! AÏfa&At f-*' Secretaris; Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 

/^W-
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Wnd Secretaris. 

4^ f / ' il Notulen van de vergadering van 2 Januari 1952. 

a. Redactiewijzigingen. 

Op big 2, punt 2 c, regel 6, wordt na "omdat" tus
sengevoegd: "hij de gevolgde gedragslijn niet juist acht en 
voorts omdat". 

Op blz 3, punt 2 e, regel 2, wordt "24" veranderd 
in "25". In"punt 3 a, 1ste alinea, regel 15» wordt na "merkt" 
ingevoegd: "in verband met de suggestie de kwestie voor het 
Uniehof te brengen"• 

Op blz4» punt 3 a, laatste alinea, regel 5» wordt 
"dit"vervangen door "het achterwege laten daarvan". In punt 
4 a, regel 3? wordt " heeft geantwoord" vervangen door"zal 
antwoorden". 

Op blz 6, punt 4 e, regel 23» wordt "stuk doen rond-
delen bevattende een Duitse analyse van" vervangen door: "be
schouwing gegeven over". Op regel 6 van onderen komt in de 
plaats van "werd toen ook overeenstemming bereikt" het volgende: 
"werden toen enige suggesties gedaan". 

^P blz 10, punt 10, 2de alinea, regel 17» wordt na 
"Gebiedsdelen" ingevoegd: "op economisch gebied voor een belang
rijk deel". 

°P Plz 11, punt 10, regel 3, komt na "dat" ",omdat". 
Op regel 4» wordt na "betreft" tussengevoegd "de Gouverneur als 
orgaan van het Koninkrijk dient op te treden". 

Op blz 12, punt 12, 1ste alinea, regel 5, wordt na 
"tot" ingevoegd "enkel". Op de volgende regel vervallen de woor
den Min kwesties waarbij die gebieden meer in het bijzonder be
trokken zijn". Op regel 7 wordt "gelijkheid" veranderd in 
"gelijkwaardigheid". Op regel 8 komt voor de punt Hen mitsdien 
op deze wijze de grondwettelijke nevenschikking tot haar recht 
komt". In de 2de alinea, laatste drie regels van onderen worden 
de woorden "er daarbij op lettende, dat thans reeds de Koninkrijks
organen optreden als. organen voor Nederland" vervangen door "ook 
bij de overkoepelingstheorie welke naar aanleiding van de bepa
ling 192,lid 2, naar voren is getreden kennen wij de rechtsfiguur, 
dat organen van Nederland tegelijkertijd als organen voor het 
gehele Koninkrijk fungerend 

°P olz 15. komt aan het slot van punt 13:"De Raad 
besluit voorts, rekeninghoudend met het bovenstaande, de ver-
dere behandeling over te laten aan het Ministerie 'van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid.". 
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commissoriaal verband tot een oplossing te komen. In de overwe
gingen werd betrokken, dat het Uniehof waarschijnlijk niet tot 
een uitspraak komt en het zelfs mogelijk is - gelet ook op het 
eerste geval voor het Hof gebracht - dat men eerst na jaren, of 
misschien zelfs niet, bijeen komt. In het laatste geval rust dan 
het odium op de Indonesische Regering, die nakoming van deze 
rechterlijke regeling onmogelijk maakt. 

De Raad besluit dan een scherp gestelde antwoord-nota 
te zenden, waarin wordt medegedeeld, dat de Nederlandse Rege
ring zich door het Indonesische antwoord niet "bevredigd acht en 
dat nu van die zijde de kwestie tot een juridisch geschil is 
teruggebracht, er aan Nederlandse zijde de voorkeur aan wordt 
gegeven bovenstaande procedure te volgen, waarbij zou kunnen 
worden opgemerkt, dat bij eventuele behandeling voor het Unie
hof of Internationale Gerechtshof de kwestie van de souvereini-
teit over Nieuw-Guinea buiten beschouwing kan blijven, zoals ook 
de Indonesische Regering in deze nota deed. Tevens zal worden 
medegedeeld, dat het uitblijven van het Indonesische antwoord 
veroorzaakt heeft, dat de Nederlandse Regering de besprekingen 
met Prof. Supomo nog niet heeft kunnen beginnen. 

Vervolgens besluit de Raad, dat er in een afzonder
lijke nota bij de Indonesische Regering op zal worden aangedron
gen de AOOR-kwestie, welke door het Uniehof niet tot een beslis
sing kon worden gebracht, daartoe thans te voeren door mede te 
werken aan de benoeming van een zevende lid in het Uniehof dan 
wel het aangaan van een schikking. 

De Raad kan er zich mede verenigen, dat Minister Pe
ters de kamercommissie inlicht. 

De Raad gevoelt niet voor het advies van de HC in 
Indonesië om de besprekingen met Prof. Supomo te beginnen met 
de Nieuw-Guinea-kwestie. Naar het gevoelen van de Raad kan het 
beste gevraagd worden, dat Prof. Supomo begint met de voorstel
len in beide kwesties (Nieuw-Guinea en herziening van de Unie
overeenkomsten) op tafel te leggen. 

De Raad acht hét van betekenis, dat het Nederlandse 
antwoord op de Indonesische nota bekend wordt gemaakt, 

4. Buitenlands beleid 

a. Verdediging Suez-kanaal 

Op voorstel van Minister Stikker besluit de Raad geen 
gevolg te geven aan de Engelse uitnodiging om deel te nemen aan 
de verdelging van de werken nabij het Suez-kanaal» 

b. Aanbevelingen Raad van Europa 

Minister Stikker deelt mede diverse stukken van de 
Raad van Europa ter behandeling in de Ministerraad aan de ambt
genoten te zullen toezenden. Hij vestigt reeds de aandacht op 
het adviess een Minister voor* europese aangelegenheden aan te 
wijzen, meer in het bijzonder ter behandeling van kwesties be
treffende de landbouw, het verkeer, aangelegenheden van de euro
pese kolengemeenschap, e.d. De Minister zal de Raad adviseren 
hieraan geen gevolg te geven. Vervolgens wordt voorgesteld een 
autorité politique aan te wijzen, die onder controle van de 
Assemblee zal zijn aangewezen voor de behandeling van kwesties 
betreffende de politiek en de defensie. Met verwijzing naar de 
resolutie van de Ministers van Buitenlandse Zaken zal ook dit 
voorstel van de hand kunnen worden gewezen. 

*oi fi-Plp 4 c. De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen Ministerraad 

^ 4 ^ ^ - 2 Januari ïlf **f.$V 
^V ft 0^1 '/£ Minister Stikker deelt mede, dat hij na overleg met 
// i £, ̂ ^één'commissie-ad hoc uit de Tweede Kamer een schrijven aan deze 

/(/yCU^r^ commissie heeft gezonden over het Regeringsstandpunt inzake de 
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EDG, welk schrijven eventueel via de Commissie yoor Buitenlandse 
Zaken de plenaire vergadering van de Tweede Kamer kan worden 
aangeboden. 

De besprekingen met de Duitse vertegenwoordiger Blank, 
welke besprekingen plaatsvinden met medeweten van de Belgische 
en Franse Regering en uitgaan van Adenauer, hebben er toe geleid, 
dat de standpunten elkar.r iets dichter zijn genaderd; diepgaande 
principiële verschillen hebben zich niet voorgedaan. Blank ging 
er mede accoord, dat 90$ van de nationale bijdragen in eigen 
valuta moet worden betaald. Besloten wordt de Belgische Regering 
over de besprekingen met Blank in te lichten. 

Minister Staf deelt mede, dat van Amerikaanse zijde 
gepoogd wordt terug te komen op het punt, dat in plaats van een 
Commissaris het Commissariaat de uitvoerende macht in de EDG zal 
hebben. 

4 d. NATO en TCC-rapport (Zie notulen Ministerraad dd. 12 Novem-
Ser, punt 4 b) 

Minister Stikker deelt mede, dat België in een scherp 
gesteld stuk het TCC-rapport heeft afgewezen. België zal daar
door te Lissabon niet alleen met betrekking tot de EDG in een 
moeilijke positie verkeren maar ook in NATO-verband. Bovendien 
neemt België in de EPU een extreem standpunt in. Het is begrij
pelijk dat van Zeeland steun van Nederland tracht te verkrijgen. 
De Minister is niet geneigd alles te onderschrijven wat door 

/éfaéJ&f~ -België wordt geponeerd. De Raad besluiten de Raad MAK fa go-
j^^JÉ^y/dftck^nwiaacllne t c r n^n t p vorvolgon. 

fóAsPCfrl 4 e. Europese Crisis Kolen Raad (Zie notulen Ministerraad dd. 

/-U/^T^22 1 P ^ 1951> punt 4 aj 'l )}. ::.4 
/C£MlM0u£uié'étts Minister Stikker zal Vrijdag te Parijs, geassisteerd 

A>jC^A^Ai ^ 0 0 r enige ambtenaren van Economische Zaken, de besprekingen 
* over het europese kolenvraagstuk als voorzitter van de OEEC lei-

é&6<^C4£&*4/Zf&<èri, O.a. om Engeland mee te krijgen is een vrij zwakke ontwe 
jfoLfid%&£resolutie opgesteld. Zou ook dit minimum niet bereikbaar blij 
Ai^j/f J^LéS* ̂ a n is rïe Minister geneigd het voorzitterschap over verdere be-

/fLfWZl^s***"^ sprekingen ter zake van de hand te wijzen. 

4 f. Bestemming Local Currency-gelden 

€c^^^ Minister Lieftinck deelt mede, dat met de Verenigde 
yfatuóiC&". Staten een nieuwe bilaterale overeenkomst moet worden aangegaan. 
4fo $P ^%y'7PQ Amerikaanse missie staat er op, dat daarin een clausule, die 
SW./T' ook voor andere landen is ontworpen, wordt opgenomen, dat de 
/fójlt' J?/é&uié®^^ van het tegenwaardefonds ook voor militaire doeleinden 

kunnen worden aangewend; men wil hierbij geen onderscheid makeA 
/0 tussen oude en nieuwe local currency gelden. Voor Nederland 

werkt deze bepaling zo ongunstig, omdat Nederland het grootste 
tegenwaardefonds ($ 450 min) heeft. Het land, dat op Nederland 
volgt, heeft $ 200 min te bestemmen, terwijl Engeland nog maar 
£ 1 min in het fonds heeft. De uiterste concessie, waartoe de 
Minister wil gaan, is, dat 'bij de ondertekening van de bilate
rale overeenkomst in een brief wordt vastgelegd, dat de Nederland
se Regering niet zal medewerken aan een bestemming van de oude 
local currency gelden voor militaire doeleinden. De Raad kan 
zich met deze conclusie verenigen. 

4 g» Europese Landbouwgemeenschap (Zie notulen Ministerraad dd. 
2-1-1952, punt 4" e) 

Minister Mansholt deelt de Raad mede, welke voorberei
dende maatregelen voor de bijeenkomst van de Ministers van Land
bouw van achttien landen ter bespreking van een landbouwgemeen
schap worden getroffen. De Raad kan zich verenigen met de gedach
te van de Minister om van Nederlandse zijde te pogen de bevoegd-
heden van de Hoge Autoriteit in deze Gemeenschap zo groot möge-
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