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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr.// 
Nr. 1168 

/ J • - A. Notulen van de vergaderin 
gehouden op Maandag 3 November 1952 in de zaal van 
ustitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

middags voortgezet 

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

Tevens is aanwezig (bij punt 3 e) Staatssecretaris 
•Kranenburg, 

Secretaris; J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 27 October 1952 

Redactiewijzigingen 

Op blz.1, punt 2, alinea 1, regel 1, wordt tussen 
"wie" en "de Memorie:I ingevoegd; "verantwoordelijk is voor", 
Op de volgende regel wordt het gedeeltes "zal ondertekenen., 
t/m ...zullen zijn;! aldus gelezens !,of het gehele Kabinet, 
of de beide Ministers, die de Memorie van Antwoord onderte
kenen 

Op blz.2 (punt 2) wordt tussen de derde en vierde 
volledige alinea,""de volgende alinea tussengevoegds 

"Minister Van Thiel acht het niet wenselijk de be
handeling van de verschillend"e vraagstukken, die in de ali
nea over de kinderbijslag worden genoemd aan elkaar te kop
pelen. Besloten wordt het woordje "de" voor "verschillende 
vraagstukken" in de laatste zin van deze alinea te schrappen.1'* 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoratie 

De Minister-Presid ent heeft het voorstel ontvangen 
om Mr E. E. Ment en, die RidcTër Nederlandse Leeuw is, voor te 
dragen voor Commandeur Oranje Nassau, waarmede de Decoratie
commissie accoord is gegaan. De Raad hecht zijn goedkeuring 
aan deze voordracht. 

2 b. Wijziging van de Pensioenregeling 

Minister Donker vestigt de aandacht op de onrust, 
die bij ponsmeisjes** en' typistes is ontstaan naar aanleiding 
van de voorstellen tot herziening van de pensioenregeling. 
•Minister Beel .merkt op, dat het desbetreffende wetsontwerp, 
dat samenhangt met het werk van de Commissie-Van Poelje, 
nog niet- in de Ministerraad aan de orde is geweest. In ver
band met de bedoelde onrust stelt spreker voor de Regerings
voorlichtingsdienst te laten mededelen, dat in dit wetsont
werp een overgangsregeling zal worden getroffen ten behoeve 
van degenen, die reeds in dienst zijn. Minister Staf vraagt 
zich af of het wel juist is een perspublicatie over dit on
derdeel van de voorgestelde wijziging in de pensioenwetgeving 
te geven.Het lijkt spreker beter dit via de Secretarissen-Ge
neraal op de Departementen bekend te maken.De Raad verklaart 
zich hiermede accoord.. 
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3. Buitenlands beleid 

a. De Europese politieke integratie (Zie notulen MR dö.27 
öctóFër 1952, punt T~a") 

Minister Beyen deelt mede, dat -een brief is uit
gegaan met betrekking tot het handhaven van het woord "mo-
netaires" in de gemeenschappelijke vragenlijst, welke aan 
de assemblee ad hoc. is gezonden. Deze assemblee heeft voorts 
een voorstel aan de Raad van Ministers gezonden inzake de 
samenwerking tussen beide commissies, dat overeenkomst ver
toont met hetgeen spreker hieromtrent aan köenauer heeft 
voorgesteld. In dit stuk staat alleen, dat de Ministers af
gevaardigden naar de assemblee ad hoc kunnen zenden,ter
wijl spreker had voorgesteld, dat de Ministers zelf naar 
de assemblee ad hoc zouden kunnen gaan> Voorgesteld is de-
volgende week een vergadering van de Ministers van de zes 
landen in Luxemburg te houden, waar dit voorstel zal worden 
besproken. Spreker zal trachten deze bijeenkomst uitgesteld 
te krijgen of zou anders er niet heen willen gaan, als 
blijkt, dat alle andere Ministers met het genoemde voorstel 
accoord gaan.De Minister-President acht het wel wenselijk, 
dat Minister Beyen deze bijeenkomst bijwoont als het onder-, 
havige stuk in behandeling zal komen, aangezien onzerzijds 
steeds op een regeling van de verhouding is aangedrongen. 

3i b. Ratificatie van het SDG-verdrag (Zie notulen MR dd. 27 
October 1952, punt 4 bT 

Minister Beyen deelt mede, dat in de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken een uitgebreide discussie over de ratifi
catie van het EDG—verdrag heeft plaatsgevonden, waarbij o.a. 
werd gevraagd waarom Nederland hiertoe zo snel zal overgaan. 
Spreker staat niet op het standpunt, dat het EDG-verdrag 
in Frankrijk of Duitsland zeker niet zal worden geratifi-
oeerd. Er is voor de Regering allerminst aanleiding om niet 
met spoed het ratificatieontwerp in te dienen. De Minister-
President is eveneens van oordeel, dat op het ogenblik de 
Regering tot taak heeft het wetsontwerp in te dienen. 

*^». 2 /3 c. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR dd.20 October 
/Ld ^ ^ Jc^&d}^2' PUïrt 3 d en 27 Üctober 1952, punt 4 e) 

M/l- 7/ ** Minister Beyen heeft een gesprek met de Indonesi-
n / *' >sche Minister van Buitenlandse' Zaken Mukarto gehad aan een 

.'̂7 ^uCl^r lunch, waarbij geen fundamentele kwesties zijn behandeld. 
Mukarto deelde mede, dat hij een voorstel bij het Indone-

1 Y. sische Kabinet had ingediend om de inbeslaggenomen lading 
ff van de Blitar vrij te geven. Met betrekking tot de Ambonne-

zen in Nederland was hij van oordeel, dat de mogelijkheid 
zou kunnen worden nagegaan om geleidelijk tot terugkeer 
naar Indonesië te komen bv. door plaatsing bij ondernemingen. 
In een interview in Amerika heeft Mukarto gezegd, dat hij 
over de Unie had gesproken, doch dit onderwerp is niet 
ter sprake geweest, evenmin als de Nieuw-Guinea-kwestie. 

Minister Staf acht het wenselijk, dat Buiten
landse Zaken aan Susanto vraagt, welk standpunt de Indo
nesische Regering ten aanzien van de Militaire Missie in
neemt? het is noodzakelijk, dat, met het oog op de voorbe
reidingen van de regelingen in 'Nederland, bekend wordt 
waar men aan toe is. 
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