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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 22 September 1952 in de Treveszaal, 
aangevangen des morgens te 10 uur en des middags voort

gezet 

fa 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Cals, Donker, Kemkamp, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is Minis
ter Beyen wegens verblijf buitenslands) 

Secretaris! J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 8 September 1952 

Nagekomen redactiewijzigingen 

Op blz 8, punt 11, regel 3 van onder, wordt 
"bebouwing van kommen te spreken:i gewijzigd ins "uitbrei
ding van scholen in de bestaande bebouwde kommen te spre
ken, daar naar zijn mening de tijdelijke verhoging van het 
aantal leerlingen binnenkort door een veel sterkere daling 
zal worden gevolgd, zodat de uitbreiding van schoolruimten 
binnen deze kommen tot foute investeringen zou leiden." 

Op blz 9, (punt ^3 ) s regel 2, wordt "wijziging" 
vervangen door-'raïwijzing". 

1 b. Notulen van de vergadering van 15 September 1952 

1 . Re dactiewi j zigingen 

Op blz 5» punt 7, regel 12, worden de volgende 
twee zinnen ingevoegds "De concrete samenstelling van de Raad 
voor de Scheepvaart is naar spreker aanneemt aan de Lands-
regering van de Nederlandse Antillen pas bekend geworden 
door een brief van Minuor dd. 14 Augustus 1952. Hij weet 
nog niet of deze brief voor de Landsregering aanleiding is 
geweest om haar standpunt inzake artikel 26 te veranderen". 
Op regel 15 wordt "1950" gewijzigd in "1952". 

Op î£_§.» (punt 3 e;, volledige alinea, regel 18, 
wordt tussen "Britse Regering" en "geen officiële" inge
voegd; "voorlopig nog". 

Op blz 9, (punt 3 e), alinea 1, laatste regel, 
wordt "in Nederland wel gewoonte is" vervangen door "ver
wacht kan worden". 

°P blz 10, punt 10, regel 5, wordt "of" ge
wijzigd in "en". 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 10 (Procedure 
voor de herziening van het Burgerlijk wetboek; 

Minister Cals informeert of tevens is besloten, 
dat de vraagpunten alleen met de Tweede Kamer zullen worden 
besproken. Spreker acht het voorts niet gelukkig als de 
Regering aan de Kamer zou suggereren, dat de Kamervoorzit
ter Prof.Meyers uit hoofde van de hem verleende Koninklijke 
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ZEER GEHEIM -5- Ministerraai 
id.22-9-1952 

3. Buitenlands beleid 

a. Instelling van een commissie inzake de Europese poli-
CZïe notulen MR dd. 15 September 1952, tieke integratie 

c7 — unt 3 

;? Auu^s 

zal 
met 

xQ De Minister-President heeft een nota ontvangen 
van Buitenlandse Zaleen, waarïn"~wordt voorgesteld een kleine 
ambtelijke commissie in te stellen en de Minister van Staat 
Van Kleffens tot voorzitter te benoemen. Minister Mansholt 
zou de voorkeur geven aan een voorzitter, die van de nood
zakelijkheid overtuigd is, dat er een verdere integratie 
zal moeten komen. Minister Zijlstra sluit zich aan bij 
deze gedachte van Minister Hansholt. Minister Staf onder
steunt het voorstel van Buitenlandse Zaken; van Mr Van 
Kleffens is een gedegen voorbereiding te verwachten. Ge
zien de omstandigheid,dat Defensie nauw bij deze aangele
genheid betrokken is, zou spreker nog gaarne een vertegen
woordiger in deze Commissie aanwijzen. Minister Kernkamp 
wijst er op, dat men thans niet meer voor de keuze staat 
wel of niet aan een vorm van politieke integratie mee te 
doen, doch dat het juist op de vormgeving aankomt, waar
voor Van Kleffens hem de aangewezen figuur lijkt. Minis
ter Luns licht de keuze nader toe; Van Kleffens is een 
scherpzinnig jurist, die met voortvarendheid deze arbeid 
zal verrichten. In dit verband merkt spreker op, dat het 
van veel betekenis zal zijn als Nederland een voorsprong 

kunnen krijgen, doordat wij het eerste gereed zijn 
een vragenlijst. 

De Raad besluit vervolgens, dat een commissie 
zal worden ingesteld, beslaande uit Mr E.N.van Kleffens 
(voorzitter), Mr C.L.W.Fock, Drs E.H.van der Beugel, 
Ir G.C.Stuyt, Prof. Dr I.Samkalden en vertegenwoordigers 
van Financiën, Economische Zaken en Defensie; Mr E.Schokker 
zal het secretariaat waarnemen. 

b. Opheffing van het Regeringscommissariaat voor het EMHP, 
reorganisatie van dê~B""ÊB e'n daarmede samenEangende on
derwerp e'n"TBrïef"" Van de Minister van Buitenlandse Zakë"n, 
M 7 lTöëptember 1952, nr 5784) 

Minister Van de Kieft deelt mede, dat hij nog 
een notitie heeft gezonden aan Dr Hirschfeld, waarin wordt 
voorgesteld, dat de behandeling van de zaken betreffende 
de tegenwaardegelden, de EPU en het dollarprogramma, voor 
wat het interne overleg betreft, door Financiën moet ge
schieden, terwijl voor het contact met de Amerikanen en voor 
belangrijke instructies aan de EPU Buitenlandse Zaken zal 
optreden. Dr Hirschfeld heeft in zijn antwoord er op aan
gedrongen de oorspronkelijke nota, welke als een compromis 
is te- beschamen, in principe te aanvaarden en over details 
nog nader overleg te plegen. Voorts heeft spreker nog voor
gesteld de Thesaurier-Generaal tot ondervoorzitter van de 
coördinatiecommissie te benoemen. Minister Zijlstra merkt 
op, dat de zaken, die Minister Van de Kieft heeft genoemd, 
niet alleen een monetair karakter hebben. Spreker onder
streept de gedachte van Hirschfeld de nota in beginsel 
te aanvaarden en in'de kleine commissie tot een nadere 
detaillering te komen. 

Minister Algera acht het niet wenselijk, dat de 
coördinatiecommissie, waarin geen vertegenwoordiger van 
Verkeer en Waterstaat is opgenomen, algemene vervoers
vraagstukken, zoals de vervoerscoördinatie in het kader 


