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gehouden 
Notulen van de vergadering 

in de Trèveszaal op Maandag 7 Juli 1952, 
aangevangen des middags te 2 uur. 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
AlDregts, Beel, Van den Brink (t/m punt 10) 
Mansholt, Mulderije, Peters, Hutten, Staf, 
Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers. 
(Afwezig is Minister Joekes) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G'ötzen 

Secretaris; J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 30 Juni 1952 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz 2, punt 2 a, alinea 3, regel 3 t/m 6, 
wordt "de samenwerking ..... t/m ..... waarin deze zaak 
gekomen ia" vervangen door; "Europese federatie. G-e-
zien de aandrang in die richting welke, zij het geenszins 
in concrete vorm, door Mej.Klompé" en Mr Van der Goes van 
Naters wordt uitgeoefend, zou het wenselijk zijn, dat 
de Regering spoedig een standpunt zou bepalen." 

Op blz 3» punt 2 d 3°> wordt aan het slot van 
de vijfde regel de volgende zin toegevoegd;"Spreker stelt 
voor aan het optreden van dit cabaret in ons land geen 
moeilijkheden in de weg te leggen." 

Op blz 5» punt 3 d, regel 5 van onder, wordt 
vóór "Dr Da Costa Gomez" de volgende zin ingevoegd; "De 
Minister is van oordeel, dat voorlopig de ontwikkeling 
in Suriname moet worden afgewacht en dat interventie van 
Nederlandse zijde op dit ogenblik schadelijk zou zijn." 
In punt 4 a, regel 7, wordt "heeft" vervangen door: 
"overweegt stichting van", terwijl op de volgende regel 
"gesticht" vervalt. 

Op blz 6, (punt 4 a), regel 3, wordt "voor 
bauxiet van" • veranderd in "voor mogelijke aluminiumpro-
ductie in". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 b (De affaire 
WesterlingT 

Minister Mulderije deelt mede, dat volgens de 
Procureur-Generaal te Amsterdam aan Westerling geen ande
re feiten ten laste zijn gelegd dan de gebeurtenissen in 
Bandoeng. De Rechter-Commissaris Knottenbelt zou de eer
dergenoemde getuigen willen horen teneinde over de achter
gronden geïnformeerd te zijn. Aan de Procureur-Generaal 
is gezegd, via de Officier van Justitie op de bedoelde 
begrenzing van de vervolging te doen wijzen. Minister 
Teulings heeft de betrokkene in overweging gegeven, zich 

in verbinding te stel-indien nodig met Minister Mulderije 
len. 
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kennen. De Minister-Preaident merkt op, dat er botsende 
belangen besiaan. üJnerzijds heeft men Nederlandse leerboe
ken enz, terwijl velen Nederlands spreken, anderzijds is 
in geheel Azië het Engels de meest gebruikte vreemde taal. 
Minister Hutten deelt mede, dat tegenover de uitspraak in
zake . het"'afwijzen van het Nederlands staat, dat er 900 
Indonesische studenten in Nederland zijn. 

*7 • /Éj*Ji ii Buitenlands beleid 

//siAt/tA. 4. Plaats van vestiging der KSG-organen 
/7* /A / 16 Juni i9b*, pünTt^l 
V 'v * ' Minister Stikker deelt mede, dat 
/ / / i -hoa+.aa+.. flat de orsranen van de Kolen- en S 

(Zie notulen MR dd. 

r een kans 

/ ' 
bestaat, dat de organen van de Kolen- en Staalgemeenschap 
in Den Haag gevestigd zullen worden. Nadat aanvankelijk ge
probeerd was samen met België een oplossing voor te stellen, 
hetgeen niet gelukt is, omdat men vasthield aan vestiging 
alleen in Luik, is dezerzijds Den Haag genoemd. Daarbij heeft 
men besloten een onderzoek ter plaatse in te stellen naar 
de vestigingsmogelijkheid in Straatsburg, Luxemburg, Luik 
en Den Haag. In Den Haag zal men het Hof kunnen onderbren
gen in de Academie voor Internationaal Hecht naast het 
Vredespaleis. De Assemblee zou kunnen bijeenkomen in de 
Ridderzaal (behalve op Prinsjesdag), waarbij voorwaarde 
is, dat een geluidsinstallatie wordt aangebracht, waardoor 
de redevoeringen direct vertaald zullen kunnen worden. 
Wat betreft de huisvesting van de Hoge Autoriteit is ge
sproken met de Haagse burgemeester en met Minister In 't Veld. 
Deze zou het beste kunnen worden ondergebracht in een 
vleugel van het nieuwe raadhuis, welke bestemd is voor de 
Rijksgebouwendienst. Minister In 't Veld merkt hierbij op, 
dat voor de Rijksgebouwendienst dan in twee a drie jaar 
een nieuw gebouw zou kunnen worden gezet. Minister Stikker 
vervolgt, dat als oplossing voor het vraagstuk van cTë 
huisvesting van het personeel, dat op 200 man wordt geraamd, 
o.a. genoemd is nieuwe woningbouw aan de Ridderspoorlaan. 
Juist de huisvesting van het personeel zal de meeste moei
lijkheden geven, aangezien in Straatsburg^en woonruimte 
beschikbaar is en evenmin in de beide andere steden op dit 
gebied veel mogelijkheden bestaan. Een moeilijkheid voor 
Den Haag is vooral hierin gelegen, dat de burgemeester geen 
bevoegdheid zegt te hebben om de woonruimte, die er is, te 
vorderen. Minister In 't Veld deelt mede, dat in Den Haag 
een honderdtal dure woningen leegstaan, terwijl in Wassenaar 
meer dan tachtig woningen niet bewoond zijn. Minister Stikker 
zal gaarne met Minister Beel overleg over de kwestie van de 
woonruimte plegen. Intussen zal het moeilijk zijn als de 
huisvesting van alle organen van de KSG in Den Haag wordt 
voorgesteld.om onveranderlijk vast te houden aan het aanvan
kelijke v o o r m e l om het Hof hier te vestigen. De Minister-
President achT de vestiging van het Hof alleen niet zo 
belangrijk; het is zeer wenselijk te achten, dat alle 
KSG-organen in Den Haag zouden worden gevestigd. 

5_L Naturalisatie van Johann Banaszak en 17 anderen (Wetsontwerp) 

— Wijziging van hoofdstuk IV CÏP.V Rijksbegroting 1951 
(. wetsontwerp) —"~ a B 

lt Wijziging van het Wasmiddelenbesluit (Warenwet)(Ontwerp
besluit J -~""" — 

De punten 5 t/m 7 worden zonder discussie aanvaard. 
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