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Notulen van de vergadering 
/ wód/fff & gehouden op Maandag 29 September 1952 in de Trèveszaal, 

3./ 
aangevangen des morgens te 11 uur en des middags voort

gezet 

/jfötoei. /& 
Aanwezig? De Minister-President Drees en de Ministers Algera, 

Beel, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, 
Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte 
en Zijlstra (Afwezig is Minister Beyen wegens ver
blijf in het buitenland) >/;•:.£-

Tevens is aanwezig de Algemeen Vertegenwoordiger 
van Suriname Mr Dr R.H.Pos (bij punt 9) 

Secretaris? J.Middelburg 

1. Notulen van vergadering van 22 September 1952 

Redactiewij zigingen 

Op blz 2, (punt 1 b, 2°), regel 3, wordt "beide 
kwesties" gewijzigd in "de eerste kwestie", terwijl "zijn" 
wordt veranderd in "is". 

Op blz 6, (punt 3 b), voorlaatste alinea, regel 7 
van onder, wordt""11 zullen" vervangen door "kunnen". 

Op blz 8, (punt 8), regel 2 van onder, wordt tussen 
"meegegeven" en 's'naar Suriname" ingevoegd? "of nagezonden". 

2_̂  Ingekomen stukken en mededelingen 

a_._ Werktijdregeling van de Departementen 

De Minister-President heeft een circulaire van 
Binnenlandse Zaken ontvangen, waarin in overweging wordt 
gegeven met ingang van 1 October gedurende de wintermaanden 
de werktijd te stellen van negen uur tot half zes. Gebleken 
is echter, dat op verschillende Departementen geen wijziging 
in de bestaande werktijdregeling is aangekondigd. Aangezien 
in het verleden steeds is afgesproken, dat de Departementen 
dezelfde werktijden zouden hebben ten gerieve van.het pu
bliek en van het onderling contact, stelt spreker voor ook 
thans op alle Departementen dezelfde regeling te aanvaarden. 
De Ministers Mansholt en Staf geven de voorkeur-aan voortzet
ting van de bestaande v/erktijdregeling. Minister Beel merkt 
op, dat het volgen van de circulaire van Binnenlandse Zaken 
een voortzetting van de oude regeling betekent. De Raad be
sluit, dat de Departementen algemeen de voorgestelde regeling 
zullen volgen. f\ÊÊ' 

2 b. Vacantiespreiding 

De Minister-President deelt mede, dat het Centrale 
WerkGomité* Vacanti e eèn brief heeft gezonden, waarin wordt 
gevraagd over te gaan tot de instelling van een commissie 
ter bestudering van de mogelijkheid om de examens en de zomer-
vacantie zodanig vast te stellen, dat een grotere vacantie-
spreiding kan worden bereikt. Spreker stelt voor de brief in 
handen van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
te stellen. Aldus wordt besloten. _?_ 
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M I D 3 A & V E H G A D B H I N G 

3. Buitenlands beleid 

a. Reis van de Prins der Nederlanden naar Midden- en Zuid-
Amerika rBirief van de'Minister van Buitenlandse Zaken a.i. 
dd7~24"September 1952, nr 96592, met bijlage) 

De Minister-President heeft bij vorige gelegenheden 
reeds als zijn oordeel gegeven, dat de kosten van vertegen
woordigers van pers, film en radio zeer wel door de belang
hebbenden zelf kunnen worden gedragen. Aangezien het vorige 
Kabinet reeds een besluit over de onderhavige reis heeft ge
nomen, wil spreker hier thans eohter niet op terugkomen. 
Minister Algera merkt op, dat Buitenlandse Zaken geen overleg 
over de vervöerskwesties met Verkeer en Waterstaat heeft ge
pleegd. De Raad verklaart zich vervolgens accoord met de 
brief van de Minister van Buitenlandse Zaken. 

3b_j. Benelux-conferentie (Zie notulen MR dd. 15 September 1952, 
punt 3 dj 

Minister Luns deelt mede, dat van Belgische zijde 
een uitnodiging was ontvangen voor een Ministersconferentie 
op 9 October in Knooke. Aan Baron Snoy is medegedeeld, dat 
deze datum onmogelijk is. Daarop zijn als nieuwe data 14 en 
15 October genoemd. Het is de bedoeling, dat van Belgische 
zijde deelnemen de Ministers Van Houtte, Van Zeeland, Meurice, 
Heger, Janssen, Duvieusart en Van den Daele. Behalve de Neder
landse Ministers zal ook een aantal ambtenaren worden uitge
nodigd. De Minister-President acht het juist, dat enkele 
ambtenaren bij de 'ciönferentië" ter beschikking zijn. Het is 
echter wenselijk het aantal zeer beperkt te houden, aan de Bel
gen zal moeten worden gevraagd hoeveel ambtenaren zullen wor-
ïen uitgenodigd. 

Minister Mansholt wijst er op, dat Nederland in 
Knocke niet op het FëïElaagdenbankje zal moeten zitten. Daarom 
ware vooruit te bespreken, dat België" niet met een aantal 
eisen zal komen, doch dat alleen de wederzijds standpunten 
zullen worden besproken. De Minister-President v/ijst er op, 
dat Nederland wat het evenwicht in de betalingsbalans en 
de afschaffing van prijssubsidies betreft thans voldoet aan 
de verlangens, die in vorige jaren van Belgische zijde ken
baar zijn gemaakt. Minister Luns is voornemens Vrijdag een be
zoek aan Minister Van Zeeland te brengen. Bij die gelegenheid 
zal hij de genoemde punten ook in bespreking brengen. 

3_£i .Europese politieke integratie (Zie notulen MR dd. 22 Sep
tember 1952, punt 3a} 

Minister Luns deelt mede, dat Van Kleffens de 
benoeming tot Voorzitter van de Commissie inzake de Europese 
politieke integratie heeft aanvaard, waarbij hij er op gewe
zen heeft, dat men in tijdnood verkeert. Spreker heeft voorts 
zojuist een nota ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat de 
Duitse zaakgelastigde heeft aangekondigd, dat op Zaterdag 4 
October een bijeenkomst in Bonn zal worden gehouden van Rege
ringsvertegenwoordigers van de zes landen onder leiding van 
Von Hallstein o.a. ter bespreking van de vragenlijst. De 
Duitse zaakgelastigde kon nog geen antwoord geven op de vraag 
of het in de bedoeling lag in die bijeenkomst reeds de vragen
lijst vast te stellen. De bespreking wordt op 4- October gehouden, 
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aangezien op 6 October de commissie van parlementariërs met 
haar werk zal heginnen. De Minister-President is van oordeel, 
dat moet worden geantwoord, dat geen Regeringsvertegenwoor-
diger voor deze bijeenkomst zal worden gezonden, aangezien 
er dan geen gelegenheid is, dat de Regering enige vraag met 
betrekking tot de vragenlijst kan bespreken. Een eerste eis 
zal zijn, dat een Ministersconferentie hierover zal worden 
gehouden. Minister Mansholt merkt op, dat aan de Constituante 
een opdracht is gegeven en dat deze snel wil werken; dan zul
len ook de Regeringen snel moeten voortmaken, wil de Consti
tuante niet zonder richtlijnen werken. Spreker krijgt de 
indruk uit de mededelingen van de Duitse zaakgelastigde, dat 
het de bedoeling is de experts van de Regeringen bijeen te 
laten komen om het arbeidsveld te overzien, de procedure 
en een tijdtafel vast te stellen. .Minister Luns heeft verno
men, dat sommige landen de vragenlijst reeds gemaakt hebben. 
Minister Zijlstra merkt op, dat de Regering een vertegenwoor
diger naar Bonn zou kunnen zenden met scherpe instructies om 
zich nog niet te binden aan de inhoud van de vragenlijst, doch 
de kans bestaat, dat de vertegenwoordigers van andere landen 
toch een vragenlijst vaststellen. Het komt spreker daarom 
beter voor van Nederland uit bezwaar te maken tegen de voor
gestelde bijeenkomt, aangezien in elk geval moet worden voor
komen, dat men een huis zal scheppen zonder inhoud. De 
Minister-President zou eventueel willen voorstellen op 4 Oc
tober eenTSïnistersconferentie te houden ter bespreking van 
de procedure en voor de vaststelling van termijnen. Minister 
Mansholt acht dit niet wenselijk, aangezien het dan een be
spreking zonder enige voorbereiding wordt. Als de Regerin^s-
experts in Bonn. een bespreking houden over de procedure, een 
tijdtafel enz., zullen drie maanden nodig zijn voor het be
palen van het Nederlandse standpunt en daarna zal een 
Ministersconferentie kunnen worden ge.iouden. De Ministers 
hebben in Luxemburg reeds enigermate gesproken over de 
procedure. De Minister-President merkt op, dat is afgesproken, 
dat eerst een vragenlijst zaï worden opgesteld. Deze zal 
op een Ministersconferentie moeten worden aanvaard, waarbij 
ook de termijnen moeten worden vastgesteld. Minister Mansholt 
merkt op, dat in Luxemburg niet is afgesproken, dat de 
Constituante pas bijeen mag komen, nadat de vragenlijst is 
opgesteld. De Regeringen zullen de Constituante ook slechts 
zijdelings kunnen beïnvloeden via de Kamerleden. Minister 
Zijlstra merkt op, dat enerzijds in Luxemburg niet uitdruk-
kelijk"Ts afgesproken, dat de Assemblee niets zou mogen doen 
zonder een vragenlijst, anderzijds zal de Assemblle niet 
veel kunnen doen, zolang geen vragenlijst is ontvangen. 
Minister Staf ziet als het belangrijkste bezwaar tegen de 
bijeenkomst van Regeringsvertegenwoordigers, dat deze moet 
dienen al3 voorbereiding voor de eerste vergadering van de 
Assemblee. Onzerzijds is men er mede accoord gegaan, dat de 
procedure, die in artikel 38 van het EDG—verdrag is neerge
legd, wordt vervangen, waarbij echter als voorwaarde is aan
vaard, dat de Assemblee aan de hand van een vragenlijst zal 
werken. Spreker onderschrijft het bezwaar van de Minister-
President, dat men in internationaal verband zich herhaal
delijk niets aantrekt van deze afspraken. Als voorbeeld 
noemt de Minister, dat in het EDG-verdrag de collegialiteit 
is aanvaard, doch dat thans van Franse zijde wordt gezegd, 
dat met dergelijke lichamen niet te werken is. 

Minister Luns heeft in een telegram aan Van KLeffens 
een korte aanduiding van de taak van de nieuwe commissie gegeven. 
Deze commissie zal in de eerste plaats de bepaling van het 
standpunt door de Regering moeten voorbereiden, in de tweede 
plaats betrokken worden bij de besprekingen in Europees ver
band, en ook in contact met ie Kamerleden moeten treden. 
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De Minister-President wi^st er op, da't de Commissie niet in 
contact met de -kamerleden zal moeten treden, doch dat deze 
met de Ministers zal móeten spreken, terwijl de Regering 
met de Kamerleden in contact zal treden. 

Minister Luns stelt voor, dat aan de Duitse zaak
gelastigde op korte termijn de agenda van de bespreking te 
Bonn zal worden gevraagd. Voorts zal Van Kleffens.worden 
verzocht zo spoedig mogelijk over te komen. 

Minister Zijlstra acht het wenselijk ook te vragen 
hoe het standpunt in andere landen is. Minister Witte infor
meert in hoeverre in deze kwestie een gezamenlijk Benelux-
standpunt kan worden ingenomen. De Minister-President merkt 
op, dat ten gevolge van de overhaasting hiertoe nauwelijks 
gelegenheid bestaat. Minister Luns is voornemens onze Ambas
sadeur Harinxma nog telefonisch hierover te r a dpi e g-en.i 

De Minister-President stelt voor de mogelijkheid 
open te houden, "3'at Donderdag 2 October 's, middags om 2 uur 
een vergadering van de Ministerraad ter bespreking van deze 
kwestie wordt gehouden. De ^aad verklaart zich hiermede ac-
coordj besloten wordt aan de Duitse zaakgelastigde te antwoorden, 
dat geen vertegenwoordiger naar Bonn zal worden gezonden als 
bij nadere informatie blijkt, dat daar de vragenlijst zal 
worden vastgesteld, aangezien over de inhoud van de vragen
lijst eerst in de Ministerraad zal moeten worden gesproken. 

3 d. Hervatting besprekingen met Indonesië (Brief van de Minis
ter van Buitenlandse Zaken aTT. dd~ 2"6 September 1952, 
hr 5961, met bijlage; zie notulen MS dd. 15 September 1952, 
punt 3 f) 

Minister Luns deelt ter toelichting van de brief van 
Susanto mede, dat Indonesië op zo vroeg mogelijke datum de be
sprekingen zou willen hervatten. Voorts is men van oordeel, 
dat de besprekingen niet op ministerieel niveau zouden moeten 
worden gehouden, doch als Nederland dit zou wensen zal Indo
nesië hiertegen geen bezwaar maken. Susanto h-eft verder me
degedeeld, dat ten aanzien van de Nieuw-Guineakwestie grote 
moeilijkheden te verwachten zijn, indien Nederland zelfs 
niet bereid zou zijn over de kwestie te spreken. Spreker 
heeft geantwoord, dat Nederlandse concessies inzake de 
souvereiniteit uitgesloten zijn, zodat onderhandelingen 
geen zin hebben, aangezien deze tot een fiasco moeten lei
den, hetgeen de verhouding slechter zal maken. Als men 
toch Nieuw-Guinea als punt van bespreking opneemt, wekt 
dit verwachtingen, in het bijzonder bij de publieke opinie 
in Indonesië. Wel zou kunnen worden overwogen een vage term 
in het Nederlandse antwoord op te nemen, waardoor van 
Indonesische zijde de kwestie formeel ter sprake zal kun
nen worden gebracht. Spreker heeft er nog op gewezen, dat 
voortzetting van de besprekingen in Den Haag onder onplezie
rige omstandigheden zouden worden gehouden als Indonesië 
in de Verenigde Naties in verband met de Nieuw-Guineakwestie 
een zware aanval op Nederland zou doen. Spreker heeft 
toegezegd Susanto Dinsdag het antwoord te zullen geven. 
Met betrekking tot de Nieuw-Guineakwestie is het mogelijk 
te weigeren bij hervatting der besprekingen hierover ue 
spreken. Een andere mogelijkheid is dit niet geheel t# 
weigeren, doch geen illusies te scheppen, dat iets anders 
zou kunnen worden bereikt dan bv een afspraak, dat in Nieuw-
Guinea geen kuiperij tegen Indonesië zal worden toegelaten, 
geen wapenleveringen via Nieuw-Guinea zullen kunnen plaats-: 
vinden e.d. 
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