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MINISTERRAAD 
Nr. 1059 

Ex.nr./£ 

Notulen van de vergadering 
in de Treveszaal op Maandag 31 Maart 1952, aangevangen 

des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

7 

Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers AlDregts,Beel, 
Van den Brink (morgenvergadering en middagvergadering 
t/m punt 12), Joekes, Lieftinck, Mansholt, Mulderije, 
Peters (morgenvergadering en middagvergadering tot 
punt 5), Hutten, Staf, Stikker (alleen morgenvergade
ring), Teulings, In 't Veld en Wemmers. 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
(bij de morgenvergadering en de middagvergadering 
tot punt 5) G-ötzen. 

Jjje#retaris; Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, 

* Wnd Secretaris, 

!.• Notulen van de vergadering van 24- Maart 1952. 

Redactiewij zigingen 

Op blz 2, (punt 2 d), wordt aan bet slot de punt ver
anderd in punt komma. Hierna wordt toegevoegd; "indien een ge
strafte zich alsnog voor dienst in Nederland bereid verklaart 
en dienst neemt wordt hem de straf kwijtgescholden." 

Op blz 8, (punt 4 f)» regel 2 en 3S worden de woorden 
"voor de Minister van Buitenlandse Zaken" geschrapt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

%£l fi&C a«rHe,stauratie Treveszaal. 

Minister In 't Veld zal met de Directeur van de Rijks
gebouwendienst bespreken of het niet mogelijk is de restauratie 
zodanig te beperken, dat de vergaderingen van de RTC-West en 

. g die van de Ministerraad in de Treveszaal kunnen worden gehouden! 
'jy /Wellicht zou kunnen worden volstaan met het vernissen van de 
ÉtLUrf* .schilderijen. 

Voor de punten 2 b t/m 2 f zie middagvergadering. 

3. Uniezaken. 

G-een mededelingen. 

Buitenlands beleid. 

a. Representatie• 

Enige Ministers zeggen toe de receptie aangeboden 
door enkele Zuidamerikaanse staten in verband met de handels
vertegenwoordigers van die landen alhier, te zullen bezoeken. 
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ZEER GEHEIM Ministerraad 
— ' dd.31-3-1952. 

4 b. Suppletpire begroting Buitenlandse Zaken 1951. 

Minister Lieftinck verzoekt de Raad voornoemde sup-
pletoire begroting m deze vergadering te willen goedkeuren, 
al hoewel het stuk niet meer op de agenda kon worden geplaatst. 
Na korte discussie aanvaardt de Raad dit voorstel. 

4 c. OEEC (Zie notulen MR dd. 24 Maart 1952, punt 4 e) 

Minister Stikker brengt een kort verslag uit over de 
besprekingen te Parij's~7 "gehouden gedurende het eind van de 
vorige week. De Minister is over het verloop daarvan niet zo 
gelukkig. Met betrekking tot de Europese betalingsunie is men 
niet veel verder gekomen. Opdracht werd gegeven aan een werkcom-
missie om v<5ór 15 Mei een rapport op te stellen voornamelijk 
over het Voorstel het werkkapitaal van de EPU te vergroten. 
Bij deze besprekingen is wel naar voren gekomen, dat alle aan
wezigen de OEEC willen laten voortbestaan. De Minister zal een 
verslag de REA-Ministers doen toekomen. 

Minister Albregts heeft kennis genomen van een be
spreking in OEEC-verband op 27 Maart jl. Voor de hoofdcommissie 
van de zogenaamde productivity group zouden namen worden ge
vraagd. De Minister verzoekt ter zake met hem overleg te ple
gen. Minister Stikker is van dit punt niet op de hoogte, maar 
zegt gaarne toe met Minister Albregts contact te onderhouden. 

yf< 4 d. Plaatsvervanger van lord Ismay. 

<'///^^e willen stellen voor de functie van plaatsvervangend Secre

et, m j- .1-010. u p 

De Secretaris-Generaal van de NATO vraagt candidaten 

taris-Generaal. Er is een redelijke kans, dat een Belg of een 
ift Nederlander wordt gekozen. Minister Stikker heeft hiertoe de 
, /•steun van Schuman gevraagd. De Raad kan er zich mede verenigen, 

ftUMsTj. dat de Minister de volgende dag te Londen de namen van Jhr Mr 
Van Vredenburch en Mr- A*Pclii( noemt. 

he^7 ^n' verband met deze kwestie is van belang, dat van 
A-Mfc Amerikaanse zijde er op wordt aangedrongen, dat jaarlijks in 

de OEEC een overzicht wordt gegeven van de economische positie 
van de aangesloten landen; in de NATO zou voor de militaire as
pecten dan een aanvullende "exercitie" kunnen plaatshebben. Al
dus zouden de Verenigde Staten de basisstukken verkrijgen voor 
eventuele additionele hulpverlening. Aan Engelse zijde vindt 
men dit voorstel prematuur, hetgeen waarschijnlijk in verband 
staat met de gedachte, dat men deze werkzaamheden niet in de 
OEEC wil laten verrichten, maar het geheel wil overlaten aan 
Lord Ismay. Overeenstemming werd derhalve ter zake niet bereikt. 

4 e. Vertegenwoordiger in de ÜNCURK. 

Bij Nederland wordt er op aangedrongen, ter vervan
ging van de heer Gieben in de ÜNCURK een andere Nederlandse 
vertegenwoordiger aan te wijzen. De Raad kan zich verenigen met 
het voorstel van Minister Stikker om~~Baron Van Ittersum voor 
enige maanden naar Kprea te zenden, die dan te zijner tijd de 
heer Schurmann te DJakarta kan opvolgen. 
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