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MINISTERRAAD 
Nr.1176 

Ex.nr* JjJ. 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 17 November 1952 in de zaal van 
Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

•i -middags voortgezet 

wezig; punten 2, 3, 
" lel, Beyen 

de Minister-President Drees (bij de 
11 t/m 14) en de Ministers Algera, ] 
(bij de punten 2,3» 11 t/m 14), De Bruijn, Cals, 
Donker, Van de Kieft, Mansholt, Staf,Suurhsff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de 
Ministers Kernkamp en Luns wegens verblijf in 
het buitenland) 

Secretariss J.Middelburg 

fa 

Minister Beel deelt mede, dat de Minister-Pre
sident en Minister Beyen de herdenkingsdienst voor de 
overleden president van Israël bijwonen. In verband hier
mede neemt spreker gedurende'de eerste helft van de mor
genvergadering het voorzitterschap waar. 

1 a. Notulen van de vergadering van 3 November 1952 

Redactiewijzigingen 

Op blz 9, punt 9, aline 
gedeelte;"Spreker hoopt, ... t/m 
schrapt. In alinea 3, regel 4, wo 
... toegelaten" vervangen door; " 
de ECOSOC tot toelating van Spanj 
seerd". 

Op blz 11, tweede volle 
wordt "Dit puntTs ook"vervangen 

a 2, regel 3, wordt het 
... zal herstellen" ge-
rdt "In Mei 1950 ...t/m 
In Mei 1952 werd door 
e in de UNESCO geadvi-

dige alinea, regel 7» 
door:"De toelating van 

Spanje is voorts". In de derde volledige alinea, regel 
de zin tussengevoegd: 
verschil tussen UNESCO 

2, wordt voor "Spreker" de volgen 
"Hij ,ziet echter ook nog wel een 
en politieke associaties". 

1 b. Notulen van de vergadering van 10 November 1952 

1 . Redactiewijzigingen 

Op blz_2, (punt 2 a), komt na de.eerste volle
dige alinea de volgende alinea:"Minister Suurhoff zet uit
een op welke gronden hij heeft voorgesteld de decoratie aan 
de heer Cnossen bij het vermelde jubileum uit te reiken." 

Op blz_3_, (punt 2 b ) , alinea 1, wordt het gedeel
te: "Minister~V"an Thiel ... t/m ... bij de Raad worden in
gediend" aldus gewijzigd: "Minister Van Thiel heeft even
eens eerst 's middags van de demonstratï ̂"gehoord. Spreker 
heeft, naar aanleiding van de besprekingen in de vorige 
vergadering van de Ministerraad, aan Buitenlandse Zaken 
verzocht een nota samen te stellen betreffende het poli
tieke aspect van het Ambonnezenvraagstuk. Deze nota zal 
daarna worden voorgelegd aan en zo nodig aangevuld door 
de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse 
Zaken en Oorlig, resp#. vertegenwoordigers van deze Depar
tementen. Daarna zal aan de Ministerraad de nota worden 
voorgelegd, behandelende het gehele vraagstuk der Ambonnezen 
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2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. De belastingontwerpen inzake de exportbevordering 

Minister Van de Kieft deelt mede, dat hij met 
Minister Zijlstra de wensêXTjEheid heeft hesproken de 
wetsontwerpen .tot wijziging van verschillende belastin
gen, welke voortvloeien uit de exportnota van het vorige 
Kabinet, in te trekken, aangezien de bedoelde wijzigingen 
beter in het kader van het geheel van nieuwe voorstellen 
kunnen worden geplaatst. De Minister-President merkt op, 
dat in de Troonrede de handhaving van de-exportnota is 
genoemd; intrekking van deze wetsontwerpen zal men beter 
kunnen uitstellen tot het gehele complex van maatregelen 
is ontworpen. Het lijkt spreker het beste eerst het 
Voorlopig Verslag af te wachten en dan ondershands aan de 
Kamervoorzitter en aan de Kamercommissie mede te delen, 
dat de Regering voornemens 'is een complex van nieuwe 
regelingen in te dienen. De Raad verklaart zich hiermede 
accoord. 

2 b. Enquête van Raad van Europese Beweging 

Minister Van Thiel heeft een uitnodiging ont
vangen om te spreken naar aanleiding van het referendum, 
hetwelk onder de bevolking van Bdsward en Delft zal wor
den gehouden met betrekking tot de wenselijkheid van de 
Europese integratie. De Minister-President acht het on-
practisch een ref erendum"~te houden"" waarbij wel wordt 
gevraagd of men voorstander is van de Europese integra
tie, doch niet naar de wijze waarop deze moet worden in
gericht. Minister Zijlstra is van oordeel, dat een van 
de voorwaarden voor succes" bij de pogingen tot integratie 
is, dat deze voldoende weerklank in de publieke opinie 
vindt. Het is dan goed in het vage uiteen te zetten, 
dat er iets aan de hand is, waarvoor een iedeZ als 
staatsburger belangstelling moet hebben. Dat hierover een 
Minister spreekt acht spreker nuttig. De Minister-Presi-
dg_njb acht het houden van een referendum, 'zoals is voorbe
reid, waardeloos; elke Minister is echter vrij zijn opi
nie bij de voorbereiding van dit referendum te geven. 

Minister Bey.en deelt mede, dat vorige Zaterdag 
opnieuw de Europese" integratie met de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken is besproken. Daarbij is ook de kwestie 
van de voorlichting nog eens ter sprake gekomen. Aange
zien spreker ook de indruk heeft, dat de voorlichting 
over deze kwestie te onsystematisch heeft plaats gehad, 
acht hij het wenselijk aan deze kwestie bijzondere aan
dacht te besteden, waarbij niet in de eerste plaats aan 
voorlichting door de Regering behoeft te worden gedacht. 
Wat de aanvaarding van de onderhavige uitnodigingen voor 
spreekbeurten betreft, z.ou spreker wel tot enige voorzich
tigheid willen raden. 

De Raad besluit vervolgens, dat in beide plaatsen 
niet meer dan~"e"e"n Minister de uitnodiging voor een# spreek
beurt zal aanvaarden. 

Ë c. Ie situatie van het Pokkerbedrijf (Zie notulen MR dd. 
"~3" Növember~l932,~punt ÏTJ ~' 

Minister Van de Kieft deelt mede, dat overleg 
eeft plaatsgehad meï Economische Zaken, Verkeer en Water
staat en Oorlog, waarbij een voorlopige overeenstemming 
is bereikt. Definitieve voorstellen inzake de leiding, 
juridische vorm en de financiële structuur van 'Fokker 
zullen op korte termijn aan dé Ministerraad worden gedaan, 
waaromtrent nog eerst een nader advies is gevraagd. 

IE 


