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Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trevêszaal op Maandag 26 Mei 1952, aange
vangen des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 
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De Minister-President Drees en de Minis
ters Albregts, Beel, Joekes, Lieftinck, 
Mansholt, Mulderije, Peters, Hutten,Staf 
en In 't Veld. 
(Afwezig zijn de Ministers Van den Brink, 
Stikker, Teulings en Wemmers) 

Tevens zijn aanv/ezig de Staatssecretaris
sen Blom en (bij de ochtendvergadering) 
G-ötzen. 

Secretaris;J.Middelburg 

1• Notulen van de vergadering van 19 Mei 19 52 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz.9 , (punt 7)j alinea 2, regel 3 van onder, 
wordt "reserve11 vervangen door "apparaat daarvoor". 

Op blz,14, punt 14, alinea 1, regel 2 en 3 van 
onder, komt in plaats van "met betrekking tot de afzon
derlijke delen nog" het volgendes "voor de Rijksdelen af
zonderlijk" . 

Pp blz.15» (punt 15), alinea 2, regel 7 en 9, 
wordt achter "Gouverneur" ingevoegd % "als orgaan van het 
Koninkrijk", terwijl op regel 7 en 8 de woorden "zonder 
overplaatsing van het bedrijf" vervallen. Achter "Suriname" 
op regel 7 wordt de volgende zin ingevoegd; 'JDe vestiging 
van het bedrijf in Suriname staat daar los van." Op de 
vierde regel van onder van deze alinea wordt "geen" vervan
gen door "ook". 

Op blz.16, punt 16, laatste alinea, regel 2, wordt 
tussen "naturalisatie" en "niet plaats heeft" ingevoegd; 
"van in de West woonachtige personen". Op regel 7 van on
der wordt voor "Nederlanders" tussengevoegd; "niet in Su
riname geboren". 

Op blz.17, punt 17, alinea 1, regel 10, worden 
de woorden "voldoende bevoegdheden geeft" vervangen door 
"reeds bevoegdheid geeft tot het stellen van regels ten 
aanzien van het daar genoemde onderwerp en voor de verle
ning van verordenende bevoegdheid ten aanzien van andere 
onderwerpen een nadere wet nodig is." 

loc fi*4fofaic; 
_b. Opmerking naar aanleiding van punt 7. (Het vraagstuk d 

ïmbonnezen in Nederland} 

J 

er 

ïinister dat ditmaal niet in de no-
als tijdelijk 
worden. De Minis-

prel als het ge-

Staf merkt c_ 
'tulen tot uiting komt, dat de Ambonnezen 
hier zijnde, niet gemilitariseerd zullen 
ter-President is het er mede eens, dat dit 
voelen van de Raad \an worden gezien. 

Minister Hutten acht het verstandig het geven 
van een opdracht aan één of enkele personen, zoals in de 
conclusie is vermeld,niet uit te stellen. Minister Beel 
merkt op, dat de drie Ministars, aan wie de behandeling 
opnieuw gedelegeerd is, ook aan dit punt aandacht zullen 
schenken. 
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</' x . 2 e . De organen van de Kolen- en Staalgemeenschap 
&CC ̂ y ^ _ ^ « ^ Minister Albregts deelt mede, dat over enkele 
UtAt W.nJ/'< weken de Raad van Ministers van de Kolen- en Staalgemeen-

4f 1 schap zal vergaderen om te beslissen over de samenstel-
*fo n '2' y ling en zetels van de organen. Spreker acht het wenselijk 

Jtfó: (^/tUt+r^fiQver de zetels der organen de volgende week te spreken als 
/ ' Minister Stikker aanwezig is. Het is echter wel wenselijk, 

dat een besluit wordt genomen over wie als Nederlander 
in de Hoge Autoriteit zal worden voorgesteld. Spreker 
heeft dit punt nog met Minister Van den Brink besproken 
voor diens vertrek naar Canada. Ook deze heeft zich er 
mede verenigd, dat de heer Spierenburg, die vroeger wel 
reeds genoemd is, als Nederlands lid van de Hoge Autoriteit 
zal worden voorgesteld.Het lijkt spreker juist ten behoe
ve van de verdere voorbereidingen thans een besluit hier
over te nemen-. Naast de acht leden, die door de zes lan
den zullen worden voorgesteld, zal een negende lid wor-

_ .den benoemd, waarbij gesproken wordt over^finet, een Waal, 
Tf' die afkomstig is van het Internationaal Verbond van Vrije 

i / j • / Vakverenigingen. Ten aanzien van de samenstelling van 
J. iKdCfrêCu?tLfiCu het Hof̂ clenkt men dan een vertegenwoordiger van de Inter-

//tAnk&êlü>tC6L. é£t» nationale Christelijke Vakbeweging te benoemen. In dit 
f \%7AA verband wordt wel de naam van Serrarens genoemd. 

frté Jfi&dAty'MU* j)e Minister-President is het wel eens met een 
j , '* J> y 0/, voorstel om dë" heerHSpiërelnDaïrg te benoemen, doch wijst 

er op, dat er tegsn gewaakt moet worden, dat de BEB door het 
£gA/4SLfhAl*? ^^i vertrek van veel leidende figuren zou worden gedesorgani-

*S)j %/ /fij seerd. Minister Mansholt vestigt op dit laatste punt ook 
QCtP&At /l&rfpt*** . de bijzondere aandacht; spreker is van oordeel, dat dit 

fi y, */$&>*&Kabinet nich nog zal moeten beraden over een aanvulling 
yjtwWA*"' _ ' Van de leiding van de BEB. 
At^J^fc*^^-* Minister Staf wijst op de mogelijkheid, dat het 

Hof ook zal optreden als orgaan van(de EDG-. Het is daarom 
wenselijk voor het lid, dat door de Nederlandse Regering 
zal worden voorgesteld, niet alleen in ambtelijke kring 
te zoeken. 

De Raad besluit accoord te gaan met een voordracht 
van de heer Spierenburg als lid van de Hoge Autoriteit; de 
kwesties van de aanwijzing van een lid van het Hof en van 
de zetels der organen worden tot de volgende week aange
houden. 

2 f. Ongevallen bij de Luchtmacht (Zie notulen. MR dd-7 April 
"i'952, punt 2 f) 

Minister Lieftinck stelt naar aanleiding van het 
grote aantal ongevallen meT"militaire vliegtuigen de vraag 
of is overwogen de leerling-vliegers op minder snelle vlieg
tuigen te laten oefenen. 

Minister Staf antwoordt, dat hij verwacht in de 
Berste Kamer hierover-te zullen spreken. Wat betreft de 
vier ongevallen, die op één dag hebben plaatsgevonden, 
merkt spreker op, dat het waarschijnlijk is, dat voor het 
eerst bij één daarvan een mechanische fout de oorzaak is 
geweest. Bij de Thunderjets betrof het twee zeer ervaren 
vliegers, die waarschijnlijk in het donker tegen elkaar 
zijn aangevlogen. 

De deskundigen van SHAPE hebben inmiddels het ge
vraagde rapport uitgebracht. Daaruit blijkt, dat het aan
tal ongelukken in Nederland en Amerika iets minder groot 
is dan in de_andere landen. Een merkwaardige conclusie van 
het rapport is, dat men aan Nederlandse zijde te voorzich
tig zou zijn en te veel voor de start op de te* vermijden 
gevaren de aandacht zou vestigen. Te mogelijkheid wordt 
overwogen de vliegers langer dan drie jaar in dienst te 
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