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(^c - / ' Notulen van de vergadering 
jéélélté&JW •' gehouden op Maandag 13 October 1952 in de zaal van 

<J *. Justitie, aangevangen des morgens te 10 uur 

Pf/KÜ^ & 
J «̂  / Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
' V/ /) O Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 

ƒ yyL&bêf-V' "' Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 

v.<éóZét. ?• 
Secretaris % J.Middelburg 

1. No tulen van de vergadering van 6 October 1952 

Redactiewij zigingen 

Op blz 1, punt 1 a, 2 , regel 2 en 3, worden 
de woorden "ter opleiding van Papoea's" vervangen doors 
"als een soort proefbedrijf en o.a. om te onderzoeken of 
de Papoea's geschiktheid bezitten voor deze visserij". 
Op regel 4 wordt na "tonijnenvangst" toegevoegd "bij 
welslagen der binnenkort te ondernemen proeven,". 

Op blz 6, punt 3 c, alinea 2, komt de eerste 
zin als volgt te luidens"Spreker heeft nog aan Van Zeeland 
gezegd, dat wat Steenberghe met Van Cauwelaert heeft be
sproken met betrekking tot de kanalenkwestie eventueel 
als de uiterste concessie van Nederland moet worden ge
zien en dat dit nog door de Regering moet worden goedge
keurd. " 

Op blz 7, (punt 3 c), regel 19 van onder wordt 
"heeft" vervangen door "zal", terwijl op regel 18 van 
onder "gericht" wordt veranderd in "richten". 

^P blz 13, (punt 13), eerste volledige alinea, 
regel 10 e.v. wordt het gedeelte "de Commissie-Patijn .... 
t/m .... gereed is gekomen" als volgt gewijzigds"op Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen nog niet alle gevallen van 
personen, die overeenkomstig het advies van de Commissie-
Patijn voor 70$ in hun pensioenrechten kunnen worden her
steld, zijn behandeld." Op regel 13 worden de woorden "door 
deze Commissie" geschrapt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Koninklijke onderscheidingen 

1 • De Raad verklaart zich er mede accoord, dat de oud-
Staatssecretaris Mr N.S.Blom wordt voorgedragen voor een 
benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 

2 • Minister Luns deelt mede, dat de Decoratiecommissie 
zi^n goedkeuring heeft gehecht aan een voorstel tot de 
verlening van het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau 
aan Dr H.M.Hirschfeld (zie notulen MR dd. 22 September 
1952, punt 2 e). De Raad verklaart zich met deze voordracht 
accoord. 
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2 h. Representatie 

1 . Minister Luns vraagt of de- Minister-President bereid ie 
een tafelrede te houden op het Regeringsdiner, dat aan de de
legatie van Britse Parlementsleden zal worden aangeboden. 
•De Minister-President is voornemens een korte rede te houden, 
waarvoor hij gaarne een concept van Buitenlandse Zaken zal 
ontvangen. 

2 . Minister Van Thiel heeft een uitnodiging ontvangen voor 
de openingsbineenkomst van de Association Européenne Jeunesse 
Politique (zie notulen MR dd. 6 October 1952, punt 2 c, 2°), 
die naar Maandag is verplaatst. De Minister-Presiden; is voor
nemens de hij eenkomst op Maandag morgen van negen tot om
streeks elf uur hij te wonen; spreker acht'het niet nodig, 
dat een groot aantal Ministers de uitnodiging aanvaardt. 

3°. Minister Staf zal gaarne iets horen over het programma 
• voor de ontvangst van Lord Ismay, De Minister-President stelt 
voor, dat men Donderdag hierover nog zal spreken (.zie 
notulen MR dd. 29 September 1952, punt 3 g). 

2 i. Overige punten 

1 . Minister Luns merkt op, dat er tijdens de Beneluxcon-
ferentie geen~MÏnister van Buitenlandse Zaken in het land 
zal zijn; spreker informeert of op grond van de noodvervan-
gingsregeling (KB van 27 September 1950, nr 7). de Vice-
Minister-President zal kunnen optreden.. De Minister-President 
deelt mede, dat deze kwestie nog wel is nagegaan! Hoewel de 
noodvervangirlsregeling in dit geval niet van toepassing 
is, lijkt het spreker onnodig nog een voorziening te treffen, 
gezien het korte tijdsverloop van de afwezigheid en de 
mogelijkheid telefonisch of door het zenden van een koe- . 
rier contact' te onderhouden. Minister Beyen merkt op, dat 
hij Dinsdagavond reeds terug zal zijn. 

2°. Minister Kernkamp verzoekt Minister Beel aan de Com
missarissen van de Koningin candidaten te vragen, die in 
aanmerking kunnen komen voor een hoge functie in de Over
zeese Rijksdelen.Minister Beel zegt toe op'de maandelijk
se bespreking hiernaar te vragen. 

3. Buitenlands beleid 

a« Onderscheiding aan Dr Du Mont (Brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken a.i. dd. 4 October 1952, nr 6050) 

Minister Luns deelt ter toelichting mede, dat 
de Duitse Ambassadeur Du Mont, die anti-nationaal-socia
listisch gezind is en goede betrekkingen tijdens zijn 
verblijf in Nederland heeft onderhouden, door de Duitse 
Regering is teruggeroepen. Op grond van de in de nota 
vermelde overwegingen zou spreker Du Mont in aanmerking' 
willen brengen voor het Grootkruis in de Orde van Oranje-
Nassau. Daarbij zou hij betrokkene eerst zelf willen pol
sen of hem dit welgevallig is en vervolgens aan de Duitse 
Regering willen vragen of zij er mede accoord gaat. Minis
ter Gals acht het wenselijk aan de Duitse Regering te ver
staan te geven, dat zij geen golf. van Duitse onderschei
dingen aan Nederlanders hierop laat volgen. De Raad is 
het hiermede eens en aanvaardt vervolgens het voorstel van 
Minister Luns. 

3b. De Europese politieke integratie (Zie notulen MR dd. 
T October 1952, punt 3 g) 

Minister Beyen merkt op, dat de tijd voor de op
stelling van de vragenlijst erg kort is, aangezien op 
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23 October de assemblee ad hoe zal "bijeenkomen. In de re
solutie van Luxemburg ia geen bepaling opgenomen, dat deze 
assemblee moet wachten op de vragenlijst. Van Italiaanse 
zijde zou men het ook niet betreuren, als de Raad van Mi
nisters van de zes landen niet tijdig met de vragenlijst 
gereed zou zijn. Spreker stelt voor, dat in de buitenge
wone vergadering' van de Ministerraad op Donderdag ook Mr 
Van Kleffens aan de bespreking van het Nederlandse concept 
voor een vragenlijst zal deelnemen. De deskundigen van de 
zes landen komen Vrijdag in Bonn bijeen. De Minister heef* 
Zaterdag telegrammen verzonden om te polsen of de Ministers 
van de andere vijf landen bereid zijn volgende week Maan--
dag in Parijs, als de 0.E.E.C.-vergadering wordt gehouden, 
ook deze vragenlijst te bespreken. Ten gevolge van de over
haasting komt men echter In moeilijkheden met betrekking 
tot het overleg met de Commissie voor Buitenlandse Zaken 
c.q. de Nederlandse leden in de assemblee ad hoc. De Minis
ter-President acht dit overleg ook niet meer mogelijk; de 
vragenlijst bevat ook niet het Nederlandse standpunt, al-̂  
leen vragen en suggesties. Men zal echter wel daarna op 
zo kort mogelijke termijn met de Commissie voor Buitenland
se Zaken een bespreking moeten hebben. Overigens heeft 
spreker 's morgens in de Volkskrant gelezen, dat Mr Blaisse 
heeft voorgesteld, dat de Europese politieke gemeenschap 
voorlopig alleen bevoegdheden ten aanzien van de Kolen- en 
Staalgemeenschap en de Europese Defensie. Gemeenschap zal 
krijgen. Minister Beyen merkt op, dat dit laatste niet 
overeenstemt met het officiële rapport. 

De Minister-President wijst er op, dat slechts 
bij hoge uitzondering niet-Ministers aan de besprekingen 
in de Ministerraad deelnemen; spreker zou voor de "behan
deling van de vragenlijst in de vergadering van Donder
dag echter Mr Van Kleffens wel willen uitnodigen. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. 

Minister Zij Istra meende, dat dezelfde Ministers 
als in Luxemburg de vragenlijst zouden vaststellen; in 
Bonn blijken echter ook ontwerpen van de afzonderlijke 
landen in bespreking te zijn. De Minister-President meent, 
dat de procedure aldus zal zijn; Donderdag a.s. wordt 
het Nederlandse voorstel voor een vragenlijst vastgesteld; 
Vrijdag moeten dan de experts in Bonn samen de vragenlijst 
maken, waarbij spreker op het standpunt staat, dat Neder
land de vrijheid moet hebTben, als in Bonn principiële vra
gen, die onzerzijds zijn voorgesteld, niet worden overge
nomen, deze zelf aan de assemblee ad hoc voor te leggen. 
Minister Zij Istra is van oordeel, dat de Ministers van de 
zes landen de vragenlijst zullen moeten vaststellen. Mi
nister Beyen zal trachten de desbetreffende "bespreking 
Maandag m Parijs te doen houden. De Raad verklaart zich 
accoord met het voorstel voor een bijeenkomst van de Mi
nisters der zes landen in Parijs en besluit in de verga
dering van Donderdag nader te bespreken wie naar de be
sprekingen in Bonn zal gaan en hoe de verdere procedure 
zal zijn, 

A>(jt, frJ^r ^ c. Ratificatie van het EDG-verdrag 

fcp^Uch föy'^H&ft Minister Beyen deelt mede, dat zowel in Amerika 
SA /g > a*Ls <ln Parijs grote belangstelling 'bestond voor de ratifi-

fl&IL; it /1&C&6* catie door het Nederlandse Parlement van het verdrag in
zake de Europese Defensie-Gemeenschap. De stukken zullen 
Donderdag a.s. kunnen worden rondgezonden, waarbij spreker 
een behandeling in de Ministerraad zou willen vermijden, 
doch de Ministers willen verzoeken "binnen een week opmer
kingen in te zenden. Bespoediging van de behandeling van 
het wetsontwerp is wenselijk, aangezien in Nederland geen 
grote tegenstellingen met betrekking tot dit verdrag bestaan. 
Minister Staf merkt op, dat over de uitvoering van het ver
drag in de MvT het een en ander wordt medegedeeld, waarom
trent interdepartementaal overleg heeft plaatsgevonden. Dit 
ia niet het geval met de algemene inleiding. 

De Raad verklaart zich vervolgens met de voor-
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