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MINIS TERRAAD Ex.nr.W 
Nr. 1056. 

<#&**." Notulen van de vergadering 
'"in de Treveszaal óp Maandag 24 Maart 1052, aangevangen des 

/ M66t4Lv6te morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

J? jt%C&£0i• ̂ Aanwezig\ De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
g» /*/? Beel, Van den Brink (na punt 2e), Joekes, Lieftinck, 
7<y-/ ' Mansholt (alleen bij de morgenvergadering), Mulderije 

f Peters, Hutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld 
en Wemmers. 
Tevens is aanwezig Staatssecretaris G-ötzen. 

Secretaris3 Wegens ziekte van Drs J. Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M, van Nispen tot Pannerden, 
Wnd Secretaris. 

1, Notulen van de vergadering van 17 Maart 1952. 

Redactiewijzigingen 

OP blz. 2, (punt 2 a), laatste alinea, laatste regel, 
wordt tussen "stellen" en "moet worden" ingevoegds "vóór 1 
April van dit jaar dopr deze commissie-in-liq.uidatie". 

Op blz. 6,(punt 2 j), regel 7 en 8, wordt "de Ambas
sade in Brussel veranderd in "het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken". 

Op fclZy 10» (punt 10), laatste onvolledige alinea, 
regel 8, wordt' "f. Ï00 min" vervangen door "f, 130 a 140 min". 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Jj£ $040 -&, RTC met de West (Zie notulen MR dd. 17 Maart 1952, punt 2 g) 

^fi-fóe^ W& A)'t Minister Peters deelt mede, dat de besprekingen over 
. A. het zogenaamde Werkslruk"~zover zijn gevorderd, dat in de a,s. 

vergadering van de Ministerraad een bespreking hierover kan 
plaats vinden. Ja*/i/ 

2 b. Ontvangst van' Franse parlementariërs. 

^^/-j Mjf. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Minister-
/frj&w*) President de vraag voorgelegd of de Regering bereid is een 
/// '•/> y^.diner aan te bieden aan de Franse Parlementsleden, die in 

A*/j 7*j***'April naar .ons land komen; aangezien de Koningin waarschijn-
- / ŷ >é>lijk niet in de gelegenheid zal zijn een ontvangst aan te 

J( AOA** ' bieden, zoals President Auriol de Nederlandse Parlementsleden 
deed, stelt Mr Kortenhorst voor, dat de Regering zulks zal 
doen. Besloten wordt, dat in overleg tussen de Minister-Pre-
sident en de Minister van Buitenlandse Zaken het standpunt 

-"- van de Regering zal worden bepaald. 

2 c. Van-Riebeeck-herdenking. 

Besloten wordt, dat enkele Ministers de uitnodiging 
voor de Jan-van-Riebeeekherdenking op 5 April e.k. te Culem-
borg zullen aannemen. 

2 d. Dienstweigeraars Indonesië. 

De Minister-President informeert naar de verlich
ting van de straffen wegens "weigering van militaire dienst in 

rio. 
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ZEER GEHEIM -4- Ministerraad 
dd. 24-3-'52, 

Eisenhower en de heer Hoffman gehad over de verkiezings
campagne voor de presidentsverkiezing in de Verenigde 
Staten. Generaal Eisenhower interesseâ de zich vooral voor 
de vorderingen van de Europese integratie. 

4 "b. De Saarkwestie. 

Minister Stikker deelt mede,dat in besprekingen 
tussen Schuman, Hoffman en Adenauer de Saarkwestie dichter 
bij oen oplossing is gebracht. De mogelijkheid bestaat, 
dat de Saar een zelfstandige interne organisatie onder 
de Raad van Europa wordt. 

*Y% A^sjfr 4 c. Het Engelse voorstel ten aanzien van de Raad van Europa. 

4C4t/CU*Q ' ' ' f" Minister Eden heeft voorgesteld, dat een organisch 
• / A^C^'' verband tussen de verschillende Europese instanties bv 

*r^' voor de EDG- en het Schuman-plan zal worden gelegd met de 
Raad van Europa. Minister Stikker heeft de volgende dag 
vragen ter opheldering gesteld. Naar zijn gevoelen kan de 
Raad van Ministers voor de Raad van Europa niet dezelfde 
zijn als die voor het Schuman-plan. De Ministers van 
Economische Zaken zijn immers eerder aangewezen om deze 
kwesties van de Kolen- en Staalgemeenschap te behaidelen. 
Het lijkt ook niet wel mogelijk een gemeenschappelijk 
secretariaat voor alle Europese instanties te maken. Een 
andere vraag is waar de zetel van die organisaties zal 
zijn. Nu de OEEC haar strijd om het bestaan heeft te voe
ren is het nr.ir hst gevoelen van de Minister minder 
juist de bevoegdheden van de Raad van Europa te zeer te 
vergroten. De Minister verwacht, dat er tenslotte niet 
veel uit het Engelse voorstel zal komen. Het onbevredigen-1 

de is, dat Engeland enerzijds wel een vinger in de pap 
wil hebben, maar anderzijds niet bereid is deel te nemen 
aan de EDG» 
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