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Ex.nr .A? 
MINISTERRAAD 

Nr 1199 

/ Jfau^üUaangevangen des morgens^e^-L 

f dfó&óJ,'/*' • x. B^ai^nf Drees en de Ministers Algera, 
l ^ r ^ a n w e z i « : ^ f n ï S t e r S Brulln clïs! Donker (bij de punten 

Beel, Beyen De Bruijn, Gal , ^ M £ m s h o i t 

S\a"ff L S " a n Thiel, Witte en Zijlstra (alleen 
"bij de middagvergadering} 
Secretaris: Drs J. Middelburg. 

*È& „^radp-rins- van 15 December 1952 1 a. Notulen van de vergadering vcm J->> _ _ 

Wagftkomen redactiewi.iziging 

0P blz 2, punt 2 d, regel 3, wordt "hoofdingenieur* ' 
gewijzigd in "directeur". 

L n . notulen van de vergadering.van P? December 1952 

0T> blz 2 punt 2 c, regel 5 en 6, wordt hei gedeelte 
daarenboven zèu gaan". Op de laatste regei v<±u ux ^ 

^ "ook" gewijzi^in / ^ f 3^, ̂ i n ^ , ' r e g e l (5, wordt «afzon-
derlijk" gescErapT; de woorden "doch te zamen" worden gewij
zigd in: "zonder overleg". wn-rrif " 3 ?S".Ji 

Op blz_5, punt 3 b, alinea 1, regel 5, wordt 3,2i> 

veranderd in ̂ 3,35"./m Q z i j n na. h et aanbrengen van de correc

ties opnieuw rondgezonden. , , 
Op blz 10, (punt 11), alinea 1, regel 3, wordt aan het 

slot van de daar eindigende zin het volgende toegevoegd: •; over 
de besteding hiervan zijn reeds beslissingen genomen . 

Op blz 11, punt 14, regel 12, wordt de zin: "Men zal.,. 
t/m... kunnen handhaven" aldus gelezen: "Men zal daarbij als 
stok achter de deur het medisch tuchtrecht niet kunnen handha
ven. " 

1 c. Opmerking naar aanleiding van punt 14 (Specialistenhonorering 
voor ziekenfondspatiënten) 

Minister Suurhoff deelt naar aanleiding van een vraag 
van de Minister-President mede, dat in de eerstvolgende dagen 
een pri jzenbeschikking is te verwachten. Minister Beel heeft 
vernomen, dat de dissidenten nog telegrafisch contact met de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zouden zoeken. 
De Minister-President ziet in de ontstane situatie geen andere 
weg dan de afkondiging van een prijzenbeschikking. Ook de Maat
schappij voor Geneeskunst zal niet gaarne zien, dat deze "wilde 
actie" van de specialisten r.ucces heeft. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Amerikaanse hulpverlening (Zie notulen REA dd. 24-12-1952, 
punt 3) 

De Minister-President vestigt er nog eens de aandacht 
op, dat in de dagbladen berichten zijn verschenen, waaruit 
blijkt, dat (nog) niet voor publicatie bestemde mededelingen 
zijn gedaan met betrekking tot het standpunt van de Nederlandse 

l/^f Regering ten aanzien van de Amerikaanse hulpverlening. 
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ZEER GEHEIM #4* 
Ministerraad 

-4- dd. 5-1-1953 

I D D A G V E R G A D E R.I N G 

/21,.Afscheidsrecepties van leidende ambtenaren 

£dl/C- af scheidslij 
v/Y/y-i z^Hen word 

/ 'J tot het depa 
of thee aan 
meer worden 
tenzij voor 

Raad besluit als gedragslijn te aanvaarden, dat 
eenkoms ten van ambtenaren op het eigen departement 
n gehouden (eventueel ook met de mensen, die niet 
rtement behoren). Daarbij is het mogelijk koffie 
te bieden. Er zullen dus geen afscheidsrecepties 
gehouden in de Rolzaal of andere ontvangstzalen, 
rekening van de betrokkene« 

3. Buitenlandse beleid 

^Ict, &~&4è a^ Arrestatie employé Russisch Persbureau 

.&SP 9/ 'ft Minister Luns deelt mede op 31 December de Russische 
*r>'/t ^Ambassadeur op bezoek te hebben gehad, die hem een nota over-
' /'y^^iiandigde naar aanleiding van de arrestatie van een Russische 

journalist van het persbureau Tass. Spreker heeft na kennisne
ming van de inhoud van de nota geantwoord, dat hij zowel de 
toon als de conclusies hiervan afwees. Na een hierop volgend 
kort gesprek is het onderhoud beëindigd; de nota is dus monde
ling afgedaan. 

/ ^ 

I 

b. Europese politieke integratie 
22-12-1952, punt 3 b) 

(Zie notulen Ministerraad dd. 

Minister Beyen herinnert aan de pogingen van Nederland
se zijde om de Raad van Ministers van de zes landen een standpunt 
te doen innemen met betrekking tot de werkzaamheden van de Assem
blee ad hoc, belast met de opstelling van een ontwerp-statuut 
voor een Europese politieke gemeenschap. Aangezien dit niet is 
gelukt, heeft Nederland op 9 December aan de andere leden van 
de Raad van Ministers een stuk gezonden, waarin ons oordeel over 
verschillende punten is neergelegd. Bij de laatste besprekingen 
in Parijs heeft spreker getracht om voor 10 Januari een bespre
king van de Raad van Ministers te houden over het ontwerp-sta
tuut, dat de Commission Constituante uit de Assemblee ad hoc 
heeft opgesteld, doch dit is niet gelukt, aangezien De Gasperi 
naar Griekenland zou zijn. Het ontwerp-statuut gaat niet in de 
richting van wijziging van de bevoegdheden van de KSG (en de EDG), 
zoals wel werd gevreesd, doch er worden wel directe verkiezingen 
voor een "Tweede Kamer" voorgesteld. Er is een stroming om een 
overgang van enige jaren te maken. De commissie onder voorzit
terschap van spreker heeft voor Kerstmis besloten om twee nieuwe 
memoranda op te stellen, nl. over hoe Nederland de economische 
integratie denkt en over de gronden, waarop dezerzijds directe 
verkiezingen worden afgewezen, althans voor een ruime overgangs
periode, waarnaast voor dezelfde periode ook een tweekamerstel
sel wordt afgewezen. Dezerzijds lijkt een overgangstermijn van 
enkele jaren evenmin mogelijk; eventueel zal na vijf jaar de 
Assemblee kunnen onderzoeken of algemene directe verkiezingen 
reeds mogelijk zijn en dit zou dan bij afzonderlijk verdrag 
moeten worden geregeld. 

De Raad van Ministers zal op 2 Februari onder voorzit
terschap van Van Zeeland in Brussel bijeenkomen. Van De Gasperi 
is_een brief ontvangen, waaruit blijkt,dat de Italianen niet af
wijzend staan tegenover onze gedachten aangaande de economische 
integratie; de berichten uit België en Luxemburg zijn ten aan-

Lerlandse standpunt gunstig, terwijl ook uit 
Duitsland betere berichten worden ontvangen dan in het verled en. 
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Ministerraad 

ZEER GEHEIM _5- dd. 5-1-1953 

Contact heeft plaats gehad met de Nederlandse parlemen
tariërs in de Assemblee ad hoc. Vrijdag fó| heeft sprekgr een 
vSIderïSg gehad met de Commissie voor Buitenlandse Zaken onder 
voofzitterfchap van de heer Tilanus. Een verrassing was, dat 
Romme zich thans voorstander van directe verkiezingen m de 
eigen landen toonde, aangezien hij meende, dat voor de parle
mentariërs het werk in een nieuw Europees parlement niet ver
enigbaar zou zijn met die in het eigen parlement, terwijl hi3 
het bezwaarlijk achtte, dat de nationale parlementen met-par
lementariërs in het Europese parlement zouden kiezen. In de 
stukken aan de Kamer en hij de mondelinge behandeling is duide
lijk het afwijzende standpunt van de Regering ten aanzien van 
directe verkiezingen tot uiting gekomen, waartegen de Kamer geen 
bezwaren heeft aangevoerd. Spreker betreurt het, dat op het ogen
blik, dat de kansen voor de Nederlandse suggesties internatio
naal beter worden, er thans een tegenstelling in het thuisfront 
dreigt te ontstaan. 

Minister Beel neemt persoonlijk het standpunt in, dat 
men thans geen directe verkiezingen voor een Europees parlement 
van de 6 landen zal kunnen aanvaarden. 

De Minister-President wijst er op, dat ook in ons land 
de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer verkiezen, die 
niet uit hun midden behoeven te komen. Wat het ontwerp-sta tuut 
betreft, ' merkt spreker o.a. op, dat het volkomen in het duister 
"blijft, welke bevoegdheden de Europese Politieke Gemeenschap zal 
hebben. Spreker verwacht, dat de Assemblee ad hoc directe verkie
zingen zal aanvaarden en afwijzend ten aanzien van onze gedachten 
inzake economische integratie zal staan. Nederland zal wellicht 
voor zijn standpunt iets meer kans hebben bij de Raad van Minis
ters dan bij deze Assemblee. 

5̂ « 3 j . Bezoek Japanse Kroonprins 

Minister Luns deelt mede, dat de Japanse Kroonprins 
// t ^aanwezig zal zijn bij de kroning van de Engelse Koningin, waarna 
rf? /> ' ? e e n a a n t a l landen zal bezoeken. De verwachting bestaat, dat 

£fiL; CT 0 0 k fan Nederland een verzoek ter zake zal worden gedaan. Hoewel 
//,. v*y/^n, • g i!k b e z o e k v o o r ons land om verschillende redenen moei-
: / K^ ry-f^ ±sl z a l m e n d i t bezwaarlijk kunnen weigeren als alle andere 

fl landen de Japanse Kroonprins zullen ontvangen. 
m | ï . D e ËËfïL acht in dat geval een afwijzing niet mogelijk; 
ï « \ vZ2ek V a n d e JaPanse Kroonprins zal dan onvermijdelijk ziin 
doch het is wenselijk, dat men daarbij niet al te uitbundig zal I 
z i j n . 

7cc jèrjf: J e E D G e n d e o p s t e l l i " g van de Duitse legergroenen 

^ ^ * m r dP iiJSS^f? $*& d e e l t m e d e > d a t ̂ ans gesproken wordt 
V ~ V 3 zïcE op SrSïandp^tltelt ^ÏV* *V°*l™*&.™™?BWSZ J*. 9 opstelling van S S L s t e l t ' d a t me*i met mag spreken over de 

' / / dS Stt«og.I!^?^TO-*roePen' d°cb alleen over de opstelling lt " * ' / ' de Duitse eenheden ^ï ïl^ aocn alleen over de opstelling van 
JC&SJGenerlei sll^lt^el Lll^tl^XH e c h t e r fo™eel, aangelien 

&J*&L~T nietoter" d e S ^ a ^ S i ^ J j ^ M ï ^ 0 » ^standpunt, dat 
is Nederlandse troepen 1n te schakelen i n 


