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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr. /». 
Nr 1068 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Dinsdag 15 April 195"2, 

aangevangen des middags te 1.30 uur. 

Aanwezig! 

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

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom. 

Secretaris? J.Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van ? April 1952. 

d,/regel 2, wordt "rapport" 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz 3» punt 2 
veranderd in "interimrapport". 

Op blz_4, punt 2 e, alinea 1, regel 24, wordt 
"staf zal" vervangen door "staven zullen". De laatste 
zin van deze alinea worde aldus gelezen; "Met Generaal 
Eisenhower is besproken, dat Nederland overweegt tot 
een organisatie van twee a drie divisies te komen." 

Op blz 5} punt 2 f, alinea 2, regel 2. wordt 
hetgeen tussen haakjes staat aldus gewijzigd;" (op de 
vliegvelden)". 

Op blz 6, punt 2 j, regel 5> wordt achter 
"getroffen" een punt geplaatst. De woorden "en kan niet" 
worden aldus gelezen "Ook kan niet". 

Op blz 8, punt 3 c, regel 5, komt achter "De 
Raad besluit" "na enige discussie". 

^P blz 13» (Punt 9 en 10) laatste onvolledige 
alinea, regel 4, komt in de plaats van de woorden "van 
de HBS" het volgendes"tussen hét Voorbereidend Hogeronder^ 
wijs (speciaal de HBS) en het Algemeen MiddelbaaronAer-
wijs". 

Op blz 16, (punt 9 en 10), alinea 1, regel 4 
van onder, wordt tussen "totaal" en "een plafond" inge
voegd! "aantal uren". Het laatste deel van de tweede 
alinea worde aldus gelezens "dat beide ontwerpen tegelijk 
zullen moeten worden ingediend". 

°P blg 17, (punt 9 en 10), alinea 1, regel 6 
en 7 wordt "4,47°" veranderd in "4,04$". 

Op blz 18, (punt 9 en 10), eerste volledige 
alinea, regel 2, wordt na "Pasen" ingevoegds "wellicht". 
In de een na laatste alinea van dit punt, op de tweede 
regel van onder wordt tussen "steno" en "niet" ingevoegd; 
"door afzonderlijke scholen". 
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voornemen de Stichting van de Arbeid gehoord; thans is 
daarvoor de SER in de plaats getreden. Spreker meent, dat 
hij hierover het advies van de SER zal kunnen inwinnen, 
alvorens de Ministerraad zijn standpunt hieromtrent be
paalt. Aangezien Minister Albregts hem gevraagd heeft de
ze kwestie eerst in de Raad te bespreken, zal spreker 
gaarne het standpunt van de Raad hierover vernemen. 

De Minister-President steit voor, dat Sociale 
Zaken een korte nota~hieromtrent bij de Raad indient, aan
gezien over deze kwestie nog geen eensgezinde mening in de 
Raad blijkt te bestaan. Aldus wordt besloten. 

2 g. Overige onderwerpen 

1°. Minister Rutten verzoekt opmerkingen over de Hoger-
onderwijswet deze week schriftelijk aan hem te zenden. 

2°. Minister Peters stelt voor de distributie van tele-' 
grammen van de Hoge-Commissaris te beperken bv tot de 

Minister-President, de Viee-Minister-President, de Minis
ter van Buitenlandse Zaken, alanade de Minister's), die 
de behandelde kwestie bijzonder aangaat(n). De Raad hecht 
zijn goedkeuring aan de beperking van de circulatie in 
de voorgestelde zin. 

3°. De Minister-President deelt mede, dat zijn vrouw een 
uitnodiging heeft gehad om zitting te nemen in het Natio
nale Nieuw-G-uinea-Comité. Spreker verzoekt Minister Peters 
te laten nagaan of er geen bezwaar bestaat tegen het zit-
tingnemen in dit comité. 

Uniezaken 

De houding van Australië ten aanzien van de kwestie 
N i euw- G-uin e a 

Minister Peters vestigt er de aandacht op, dat 
volgens nadere inlichtingen de Minister-President en het 
Kabinet in Australië de stap van de Minister van Buiten
landse Zaken van dat land in Djakarta met betrekking tot 
de houding van Australië tegenover de Nieuw-Guinea-kwes-
tie niet geheel onderschrijven. De Minister-President heeft 
de indruk, dat aan de andere kant de Australische Minister 
van Buitenlandse Zaken zijn standpunt wel in krasse be
woordingen in Djakarta kenbaar heeft gemaakt. 

^ r̂ 
4. Buitenlands beleid 

fa* ^«-*^x; ̂ a . De Europese Def ensiegemeenschap. 

^ ^ / ^ ^ /A'n D e Minister-President deelt mede, dat Mr Van Vre 
jfó/j ft /^*y/denburoh,dJe benoemd is tot plaatsvervangend Secretaris-

'V 4 ' j p Generaal van de NATO, vervangen zal moeten worden als 
jfcCtsU-f / 2? Voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de onderhande-

dingen inzake de Europese Defensie-Gemeenschap. Hiervoor 
zijn twee namen genoemd. Bij het polsen van Van Starkeriborgh 
is gebleken, dat deze zich in Parijs zal vestigen en gaar- -
ne een aanwijzing voor deze functie zal aanvaarden. Spreker 
stelt daarom voor Van Starkenborgh als opvolger van Van 
Vredenburch in de Nederlandse delegatie bij de EDG voor te 
dragen. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 
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De Minister-President deelt vervolgens mede, 
dat Acheson een persoonlijke boodschap aan de landen van 
de EDG- en aan Engeland heeft gezonden, waarin hij er op 
aandringt het verdrag inzake de EDG zeer spoedig te para
feren. Langer uitstel acht hij noodlottig met het oog op 
de behandeling in het Congres van de voorstellen betref
fende de toewijzingen van de MSA-hulp en de ratificatie 
van het verdrag met Duitsland. Spreker is er van over
tuigd, dat van Amerikaanse zijde ook op deze spoed wordt 
aangedrongen in verband met de Russische pogingen om uit
stel te bewerkstelligen. Acheson heeft voorts voorgesteld 
de tekening te doen plaatsvinden op 9 Mei in Den Haag in 
het Vredespaleis. Spreker zou het beter achten als de on
dertekening niet in het Vredespaleis zou plaatshebben 
(doch bv in de Ridderzaal). Minister Stikker heeft laten 

- weten, dat hij er aan twijfelt of het ontwerpverdrag zo 
snel gereed zal kunnen zijn, aangezien de Regeringen dan 
een dag of tien voor de bestudering hiervan zouden hebben. 
Deze kwestie wordt op Buitenlandse Zaken nader nagegaan. 
Minister Staf wijst er op, dat er nog een Ministersconfe
rentie van de EDG—landen nodig zal zijn, voordat het ver
drag kan worden geparafeerd. De Minister-President deelt 
mede, dat men de gedachte heeft, dat deze Ministersbespre-
king nog tijdens de zojuist genoemde periode van tien da
gen zou plaatsvinden. 

Spreker deelt vervolgens mede, dat Engeland zich 
bereid heeft verklaard de automatische hulp in geval van 
oorlog (vervat in het verdrag van Brussel) uit te breiden 
tot de Duitse Bondsrepubliek (Zie notulen MR dd. 17 Maart 
1952, punt 4 c en dd. 24 Maart 1952, punt 4 e) 

C/7 * J^Ljf^ *' Ben6l"ux ( zie notulen MR dd. 11 Februari 1952, punt 10) 

1/AJ^A M. f.^/f/ft De Minister-President deelt mede, dat een ant
woord is ontvangen van de Belgische Regering op de Neder-

z^X.'K/^^^'landse nota van 18 Februari 1952 inzake de voorwaarden voor 
/ het sluiten van een verdrag betreffende een economische 

/PtCt* && un:'-e« Dit antwoord is in feite afwijzend. Na geconstateerd 
J ' J<T^/-y7^6 nebben, dat de Voorunie niet zo slecht loopt, deelt de 

tftüS/o ^fv^/"§£ l g i s c l i e Regering mede, dat zij het niet als noodzakelijk 
"zxet te komen tot een gemeenschappelijk beleid ten aanzien 

y$&l ' tf?jfot-ttJ' v?ï? ̂ e Buitenlandse economische en monetaire politiek. 
* Zij stelt hiertegenover de noodzakelijkheid om de binnen-

(fa landse politiek van de Benelux-landen meer te doen over-
/ • eenstemmen en wenst hierover zo spoedig mogelijk te spre

ken. Spreker stelt voor, dat het antwoord door Buitenland
se Zaken, Economische Zaken en Financiën zal worden bestu
deerd en voorts zal worden gewacht op de terugkomst van 
Minister Stikker. Op Buitenlandse Zaken acht men het wen
selijk ook in polemische zin publiciteit aan het Belgische 
standpunt te geven. De Raad verklaart zich met de voorge
steld procedure accoord; besloten wordt, dat aan alle 
Ministers een afschrift van de Belgische nota zal worden 
gezonden. 

Minister V/emmers informeert of iets bekend is over 
een gemeenschappelijke bespreking tussen de KVP en de Bel
gische CVP. De Minister-President merkt op, dat dergelijke 
besprekingen tussen verwante partijen wel meer worden ge
houden; in dit geval heeft de bespreking meer betekenis, 
aangezien de Belgische Regering uitsluitend uit Ministers 
van de CVP bestaat. 

Minister Wemmers heeft voorts gelezen, dat twee 
Belgische senatoren voornemens zijn een interpellatie te 


