
MINISTERRAAD 
Nr.1151 

ZEER GEHEIM ^ 

Ex.nr./g 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 6 October 1952 in de Trèveszaal. 
aangevangen des morgens te 11 uur en des middags 

voortgezet 

Aanwezig2 De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiöl, Witte,, en Zijlstra (Afwezig is Minis
ter Beyen wegens verblijf in het buitenland) 

Tevens is aanwezig de Algemeen Vertegenwoordiger 
van Suriname Mr Dr R.H.Pos (bij de punten 16, 
18 en 19) 

Secretaris; J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 29 September 1952 

. jzigingsn 1 
:.To dacti: 

Op blz 2, punt 2 f, alinea 1, regel 4, wordt na 
"stijgen" het volgende ingevoegd:"en dat men zich daartoe 
slechts verplicht heeft indien en voorzover er nieuv/e$ 
tegenwaardegelden beschikbaar komen". 

ÖP blz 155 (punt 9 a.) eerste volledige alinea, 
regel 3, wordt "hierv.oor" vervangen door "voor de rassen
politiek in Zuid-Afrika". 0'p regel 10 van onder komt achter 
"van de S'taten"; ",maar verklaarde, dat Nederland vanzelf
sprekend dit recht aanvaardde". 

OP blz 181 (punt 12), regel 24, worden de woor
den "en de loonbeheersing" vervangen door "voor de loon
ontwikkeling". 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 2 m (De bouw van 
tonijnen jag'ersl 

Minister Kemkamp deelt mede, dat alleen een 
scheepje gebruikt zal worden voor de tonijnenvangst^e*-

dAfo//fatté'wfcê &Pl°J-fling van P-ajaô a-i-s. Er is weliswaar een plan inzake de 
/ * bouw van zestien scheepjes voor de tonijnenvangst^ doch 

flÜUr^éle ZJi.faüX^ z o u Voor particuliere rekening komen. -̂  

Notulen van de vergadering van 2 October 1952 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

fod&}ui fe Ingekomen stukken en mededelingen 

^/fr'difiAt/ÏA» — ^ o s t e n van Detachement in Korea (Nota van de Minister 
•̂  ty<**ec*<jzst, van OöTïog dd. 27~September 1952, nr 317, met bijlage) 

yf ,. ^i.../),. Minister Van de Kieft informeert of nog geen af-
^^^^^«^rekening heeft plaatsgevonden."Minister Staf antwoordt, dat 
jfea&e^ dlt n°ê n i s t h-e* geval is geweest. 
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Minis terraad 
ZEER GEHEIM ~9~ dd. 6-10-1952, 

M_I D D_A_G_Y_E_R_G_A_D_E_R_I_N_Cr 

C "Rn 

*•**' {^*T ~% <JÓ van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. dd. 4 October 
&&féfi>£} «1952, nr 5567) 

/& ' ̂  De Raad verklaart zich er mede accoord, dat 
/ ^"Jf' overleg zal worden gepleegd. over de gedachte, dat in sa-

/&&* (f menwerking met de Belgische Regering een uitnodiging zal 
uitgaan aan de Oostenrijkse Bondskanselier voor een "be
zoek aan deze landen. 

O. /e^^i 3 g. De Europese politieke integratie (Zie notulen MR dd, 
M c ^ ^ / Q 2 óctober 1952, punt IJ 

/*/ y-, /t$:f Minister Luns acht het wenselijk, dat de Rege-
/C# f A ^ring contact opneemt met de Commissie voor Buitenlandse 
Jjt^J Zaken. De Minister-President acht het contact met deze 

commissie, waarin ook de Nederlandse leden van de Consti
tuante zitting hebben, noodzakelijk. Aan dit overleg zou
den behalve spreker zelf de Ministers van Buitenlandse 
Zaken en Mr Van Kleffens kunnen deelnemen; met de Voorzit
ter van de Kamer zal over een datum hiervoor moeten wor
den gesproken. 

Minister Beel informeert hoe de procedure met 
betrekking tot de op te stellen vragenlijst zal zijn. De 
Minister --President is van oordeel, dat een concept-vragen
lijst eerst in de Ministerraad besproken zal moeten worden 
en vervolgens met de Commissie voor Buitenlandse Zaken. 
Met deze commissie zal men echter ook tevoren reeds een 
algemene oriënterende bespreking kunnen hebben. 

Minister Algera deelt mede, dat zijn Departement 
bezig is met een nota over de vervoersintegratie. Spreker 
acht het wenselijk, dat een vertegenwoordiger van Verkeer 
en Waterstaat in de Commissie-Van Kleffens wordt opgenomen. 
De Minister-President vraagt of deze uitbreiding van de 
commissie wel nodig is, aangezien het de bedoeling is een 
kleine commissie te laten werken. Minister ZijIstra is van 
oordeel, dat de zaken van het verkeer van godanig belang 
zijn, dat het nuttig zal zijn een vertegenwoordiger van 
Verkeer en Waterstaat op te nemen. De .Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 

3 h. Overige onderwerpen 

1 . Minister Luns deelt mede, dat van Canadese zijde is 
gevraagd of de Nederlandse Regering bezwaar heeft tegen 
levering van wapens door Canada aan Indonesië. De Raad is 
van oordeel, dat hiertegen geen bezwaar kan worden gemaakt. 

2 ._ Minister Luns informeert of het pand Prinsessegracht 
21 aan het Hoge Commissariaat van Indonesië ter beschik
king kan worden gesteld. Minister Witte heeft reeds be
richt gezonden, dat dit pand vrijgegeven zal worden voor 
-het Hoge Commissariaat. 

4. Naturalisatie van Camilla Alschech en 19 anderen (Wetsont
werp ).. 

Minister Donker deelt mede, dat degene, die in 
artikel 2 onder 2 wordt voorgesteld, een van de beide of
ficieren is, die voor naturalisatie zouden worden voorge
dragen. Degene, die in artikel 2 onder 3 ia vermeld, heeft 


