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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD - Ex.nr. H 
Kr.1079 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Treveszaal op Maandag 12 Mei 1952, 

aangevangen des morgens te 10 uur. 

, &U£C&€4>. '• />pkaxiwezigi De Minister-President Drees en de Ministers 
/ &£&&$•¥'<*• Albregts (bij de punten 1 en 2), Be el, Van den 

/ /O /) Brink (bij de punten 1 en 2), Joekes, Lieftinck, 
y fl/ Mulderije, Peters, Stikker, Teulings, In 't Veld 
I /' en lemmers. (Afwezig zijn de Ministers Mansholt, 

Hutten en Staf) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
en G-ötzen. 

Secretaris? J.Middelburg. 

1, Notulen van de__vergadering van 5 en 6 Mei 1952. 

a._ Redactiewijzigingen 

Op blz__3, (punt 2 c), laatste twee regels, ver
valt het zinsdeel "veronderstelt, dat ... t/m. ... zal heb
ben". Hiervoor in de plaats komts "wijst er op, dat 
+ 95$ van het personeel der Staatsmijnen Rooms-Katholiek 
ïs, zodat kan worden verstaan, dat de directie zich van 
de formele zijde van deze aangelegenheid onvoldoende be
wust is geweest." 

Op blz 12, punt 4 c, alinea 2, laatste regel, 
worden de woorden "onder het door Minister Staf genoemde 
voorbehoud" vervangen door " met dien verstande, dat on
zerzijds zal worden aangekondigd, dat Nederland van zijn 
vetorecht gebruik zal maken, als Nederlandse militairen 
erbij betrokken zijn.in specifieke gebieden, waartegen / 

Op blz 15? punt 11, regel 13> wordt de volgende 
zin ingevoegd! "Maatregelen ter handhaving van orde en 
tucht kunnen alleen genomen worden door de politie, der
halve onder verantwoordelijkheid van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, onderscheidenlijk van Justitie," 

Op blz 16, (punt 11), laatste volledige alinea, 
regel 2, wordt tussen "Ambonnezen" en "niet meer" inge
voegd "behoudens een klein gedeelte" en tussen "Indonesië" 
en "teruggaan" "zullen". / , . . 

_/ bij ons bezwaar bestaat. 
1 h» Opmerking naar aanleiding van punt.2 b (Benoeming tot 

Minister van STaatT 

Minister Stikker deelt mede van Mevrouw Michiels 
van Verduynen te hebben vernomen, dat thans elke emotie 
voor Michiels van Verduynen fataal zou kunnen zijn. Het 
is daarom beter, dat. een;benoeming tot Minister van 
Staat geen doorgang vindt. Aldus wordt besloten. 
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ZSZR GEHEIM Ministerraad 

dd.12-5-1952 

. 4 b . DeDollard-B_ems -kwe s t i e (Zie no tu len MR dd. 5/6 Mei 
)Cci éfB THI/1952, punt 4 e} 

jJteAt.ï'rrïJ, 
J/b#«S 

w v 

Minister Stikker deelt mede, dat indertijd 
docr Waterstaat was gevraagd om het vraagstuk van de 
Dollard-Eems met Ir In 't Veld te bespreken. Bij deze 

4'*#s dfatfc&o bespreking is gebleken,- dat deze er niet zeker van was, 
^5^ dat de Nederlandse plannen geen verzanding van de vaar-

&' ̂ K|."wegen ten gevolge zouden hebben. Voorgesteld werd hier-
' >_ over met de Duitsers te spreken. De Minister-President 
7 . merkt op, dat de plannen met betrekking tot de Dollard-

Eems aan de Duitse Regering zijn gezonden in verband met 
de grenscorrecties. Het Nederlandse standpunt zou ernstig 
worden verzwakt, indien achteraf zou worden voorgesteld 
om te zamen met de Duitsers over deze plannen te spreken, 
zonder dat Nederland een houdbaar voorstel heeft. Spreker 
stelt voor, dat eerst binnen Waterstaat het voor en tegen 
van de plannen zal worden afgewogen. Minister Wemmers_ 
verklaart zich bereid het nodige hiertoe te verrichten. 

/,/Ut** 

^.•/fcW 

*^7.' /x^A-jfc 4 o. Buitenlandse reis van Z.K.H.'de Prins 

llpsfoct)* **•'[' 'V '*s Minister Stikker brengt in herinnering, dat inder
tijd gesproken is ovür een. reis van de Prins naar Oost
en Zuid-Afrika. De Minister-President staat niet afwijzend 

/ t e g e n o v e r deze reis, doch vraagt zicE af of het thans 
juist is naar Zuid-Afrika te gaan, gezien de daar heer
sende politieke spanningen. Minister Stikker stelt voor 
aan de Ambassadeur in Zuid-Afrika het oordeel te vragen 
inzake de opportuniteit van de reis van de Prins naar dat 
land. Aldus wordt besloten. 

15. Britse voorstellen bij de Raad van Europa inzake verbin
ding met gespecialiseerde autoriteiten (Brief van de Minis-
Tëv van Buitenlandse Zaken 'dd. ö MëT 1952, nr 46206) 

Minister Lieftinck kan met de onderhavige voor
stellen wel accoord gaan, doch wijst er op, dat bij de 
EDG- niet alleen de Minister van Buitenlandse Zaken,doch 
ook de Ministers van Oorlog en Financiën betrokken zijn. 

•̂ e Minister-President is van "oordeel, dat men 
van de gespecialiseerde autoriteiten niet kan eisen, dat 
zij gemeenschappelijke secretariaten e.d. met de Raad van 
Europa zullen hebben. Spreker stelt voor zich in grote 
lijnen met de voorstellen te verenigen, onder voorbehoud, 
dat men in de vergadering van Woensdag nog op dit punt 
zal kunnen terugkomen. Aldus wordt besloten. 

De overige punten van de agenda worden aangehouden tot de 
vergadering van Woensdag* 

14 Mei 1952, 

Typs 4 
Goll;5 

De Secretaris, 


