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Ex.nr./<£. 

Notulen van de vergadering 
in de zaal van Justitie op Maandag 3 Maart 1952, aangevan
gen des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

Aanwezig; 

'Ai. I. 

De Minister-President Drees en de Ministers Beel, 
Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mulderije, Peters, 
Ratten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers. 
(Afwezig zijn de Ministers Albregts en Mansholt). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
Götzen ("bij de morgenvergadering) 

Secretaris? J.Middelburg. 

'• v' &.' Notulen van de vergadering van 25 Februari 1952. 

Si. Reclactiewi jzigingen. 

Op blz_2_, punt 2 b, wordt de laatste zin als volgt 
gelezens "De Minister achtte het in dat geval echter beter 
niet op het overigens gewaardeerde initiatief in te gaan, 
aangezien hij reeds eerder direct in contact met de organisa
ties in de mijnstreek was getreden." 

Op blz 4, punt 2 e, regel 5, wordt tussen "in" en 
"de" ingevoegdT^dë" plaats van". Het slot van de passage van 
Minister Beel na het haakje op regel 9 moet als volgt luidens 
"de rechtbank als adviserende instantie zou zijn in te scha
kelen. Spreker heeft hiertegen geen overwegend bezwaar nu het 
enkel het inwinnen van een advies betreft". Op de een na 
laatste regel wordt tussen "eens" en "de Tweede Kamer" inge-
voegds"na de bespreking met de Commissie van Rapporteurs ver
wacht hij echter weinig tegenstand". Op deze regel vervalt 
het woord "intussen". 

Op blz 6,(punt 3 a ) , 3e volledige alinea, laatste 
regel, wordt het zinsdeel "voorgesteld dit punt thans te laten 
rusten" vervangen door "gezegd, dat men hierover verschillend 
kan denken, maar dat het beter was hierop in de Commissie niet 
verder in te gaan.". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 11 (Beperking bewegings
vrijheid van diplomaten van Rusland, RoemenT1f en Hongarije) 

Minister Teulings heeft deze kwestie nog besproken 
met de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Het is hem daarbij ge
bleken, dat er tien auto's met CD-nummer van de betrokken ver
tegenwoordigingen zijn. Indertijd is deze kwestie ook bespro
ken in de Coördinatiecommissie voor de Inlichtingen- en Veilig
heidsdiensten. Daarbij is toen meer de nadruk er op gevallen 
om op andere punten beperkende maatregelen te treffen. Zo 
lijkt het spreker nog effectiever om het aantal doorlaatposten 
te beperken voor deze diplomaten. 

Minister Stikker deelt mede, dat Acheson deze kwes
tie in Lissabon nog ter sprake heeft gebracht. Daarbij bleek, 
dat alleen Noorwegen "bezwaar had op gronden, die door de ande
re landen wel konden worden aanvaard. Spreker heeft er op aan
gedrongen, dat eventuele maatregelen door de verschillende 
landen gecoördineerd zullen worden genomen. Voorts heeft hij 
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3 e. De kwestie van de Blitar en de Talisse (Zie notulen MR dd. 
%;}. £Jvf~ 25 Februari Ï952, punt 3 a) 

Vy r /£/£•</ Staatssecretaris Blom deelt mede, dat op 1 Maart 
£éfx /£ Pr*$Q "gestelde termijn voor teruggave van de wapens uit de 

sje*. Blitar en de Talisse was verstreken. De Hoge Commissaris 
/!&&&" ~°• heeft er daarbij op gewezen, dat de Kabinetscrisis een besluit 

van de Indonesische Regering bemoeilijkt. Van Indonesische 
zijde heeft men echter niet formeel om uitstel gevraagd. De 
Minister-President stelt voor, nu geen uitstel is gevraagd, 
de~stuk"k~en gereedste maken voor het vragen van een rechter
lijke uitspraak. Aldus wordt besloten. 

4. Buitenlands beleid. 

y / a. De Conferentie in Lissabon (Nota van de Minister van 
&U ILJW ^-.Buitenlandse 2ak*in dd. 29~'Februari 1952, nr 3948) 

/ * s ^ %/ l>e Minister-President deelt mede een brief te heb-
/^^y^ ,̂ r . ben ontvangen van "Prof .Romme, - waarin wordt gevraagd in de 

' Kamer verslag uit te brengen over de conferentie in Lissabon. 
Minister Stikker acht het bezwaarlijk hieraan gevolg te geven. 
Spreker had zich bereid verklaard afgelopen Zaterdag een be
spreking te hebben met een Commissie uit de Kamer (gevormd 
door de Senioren, de Commissie voor Buitenlandse Zaken en de 
Commissie voor de begroting van Oorlog), doch gevraagd is 
deze bespreking een week later te houden. Spreker heeft gaarne, 
dat ook de Ministers Lieftinck en Staf deze bespreking bij
wonen. Hij is voornemens het rapport, dat ook aan de Ministers 
is gezonden, vertrouwelijk ter kennis te brengen van de leden 
van de Commissie. Voor de uitwerking van de besluiten van 
Lissabon is het belangrijk op welke wijze de Franse Kabinets
crisis zal worden opgelost en hoe het zal lopen met de indie
ning van de begroting in Engeland, die naar volgende week is 
verplaatst. Spreker stelt voor, dat hij aan Prof.Romme zal 
antwoorden, dat op het ogenblik een openbaar debat over de 
conferentie van Lissabon niet wenselijk is. De Raad verklaart 
zich hiermede accoord. 

Minister Stikker deelt vervolgens mede, dat Schuman 
weinig hechtte aan de notie, die in de Franse Kamer was aan
genomen bij de bespreking van de ÈDG-. Het is spreker voorts 
gebleken, dat de Amerikanen tien dagen, voordat Frankrijk het 
besluit inzake de uitwisseling van vertegenwoordigers met 
het Saargebied nam, waren ingelicht en hiertegen gewaarschuwd 
hebben. Het heeft spreker wel bevreemd, dat Frankrijk de lan
den van de EDG niet heeft ingelicht, zodat deze over de stap 
in de krant moesten lezen. Voorts heeft de Minister nog be
zwaar gemaakt in de slotbijeenkomst oyer het communiqué, 
waarbij Schuman trachtte terug te komen op een beslissing over 
de verhouding tussen de NATO en de EDG. Ook heeft spreker 
Schuman tot drie maal toe er aan herinnerd, dat hij aan Minis
ter Mansholt had beloofd het initiatief te nemen voor een 
bespreking van de Ministers van de zes Schuman-landen; toch 
is deze bespreking niet gehouden. Tenslotte is nog gesproken 
over de belangrijke vergadering, die in Maart moet worden 
gehouden over de toekomst van de OEEC. 

4 b. Belgische klachten over aanleg militair terrein op 
üalmphoutse heide 

Minister Stikker verwacht dezer dagen een démarche 
van Belgische zijde m verband met de klachten over het in ge
bruik nemen van de Calmphoutse heide als militair oefenterrein. 
Minister Staf deelt mede, dat het onderhavige terrein is aan-
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