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MINISTERRAAD 

Nr 1205 

Ex.nr a 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 19 Januari 1953 in de zaal van Justitie, 
aangevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers Algera*-' 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp,Van 
de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van T M el. 
Witte en Zijlstra. 

Secretaris; J.Middelburg 
f 

Ü Notulen van de vergadering van 12 Januari 1953 

Op blz.3> punt 2 h, komt achter "oplossingen be
spreekt" de volgende zins "Het voordeel hiervan is, dat het 
Kabinet beslissen kan "en plein connaissance de cause"." 

Op blz«7» punt 3 d, 2de alinea, wordt het laatste 
deel van de eer&Tê zins "doch het lijkt wel zeker, dat Frank
rijk van het EDG—verdrag af is" geschrapt. 

Op blz, 11 , wordt de 1ste alinea aldus gewijzigd; 
"Minister DonSer merkt op, dat goedkeuring van de onderhavige 
conventie moeilijkheden kaïjgeven met betrekking tot het be
leid ten aanzien van vreemdelingen en ten aanzien van eigen 
onderdanen. In een brief aan Buitenlandse Zaken, waarop nog 
geen antwoord is ontvangen, heeft spreker twee mogelijkheden • 
genoemd, namelijk? 
1 dat het verdrag wordt aanvaard als uitsluitend verplichtin
gen op Nederland leggende, dat de Nederlandse wetgeving in over*f 
eenstemming zal zijn met het verdrag of 
2 dat men een direct beroep op de conventie toelaat, dat der
halve het verdrag rechtstreekse werking heeft. 
Spreker acht het van belang, dat de goedkeuring alleen in eerst-' 
bedoelde zin wordt opgevat, namelijk door deze uitlegging van 
het verdrag in de memorie van toelichting te vermelden en daar*jM 
aan de verklaring toe te voegen, dat de nationale wetgeving 
in overeenstemming is met het verdrag. Dit is ook van beteke
nis voor andere verdragen, in het bijzonder na de hangende her- I 
ziening van de- Grondwet." 

£• Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Werkzaamheden in de Treveszaal (Zie notulen MR dd. 31 Maart 
1952, punt 2 a) 

De Minister-President herinnert er aan, dat in de Mi-' 
nisterraad was afgesproken, dat een plan tot restauratie van 
de Treveszaal zou worden beperkt tot enkele werkzaamheden (ver
nissen schilderijen, nazien rookkanalen, verbetering verlich
ting, vernieuwing stoelbekleding). Naar spreker vernam worden-, 
echter ook nog verdere restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Gevraagd wordt nu of nieuwe stoelen al dan niet armleuningen 
moeten hebben. Er zouden geen nieuwe stoelen komen. 

Minister Witte merkt op, dat de Treveszaal een bij
zonder monument is, dat' voor verwaarlozing moet worden bewaard. 
Aangezien de zaal 's winters onbewoonbaar is, heeft spreker 
aan de Rijksgebouwendienst opgedragen om tegelijk met de ge
noemde restauratiewerkzaamheden voorzieningen te treffen, waar
door t.z.t. een betere verwarming van de zaal kan worden aan
gebracht. Spreker zal de kwestie van de beperking nog eens met 
de Rijksgebouwendienst bespreken. 
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Het voornemen bestaat als opvolger voor te dragen Jhr 0. 
Reuchlin, die dan als ambtenaar van de buitenlandse dienst 
2de klasse de persoonlijke titel van Ambassadeur zal krij
gen. De Raad verklaart zich,liermede accoord. 

3 f# De overeenkomst inzake de Garuda -Indonesia(Zie notulen 
"•"HÈ dd. '22 December 195^7 Punt 3 a) 

Minister Algera deelt mede, dat na de machtiging 
van de Ministerraad en een bespreking met Minister Van de 
Kieft een brief aan Djuanda is gezonden, waarin werd voorge
steld, dat de heren Van der Ploeg en Van der Wiel van de KLM 
naar Indonesië zullen komen ter nadere bespreking van de 
voorwaarden. Aangezien men in Indonesië deze brief zeer on
vriendelijk vond, is Dr Plesman thans voornemens zelf te 
gaan. Hieromtrent zal spreker gaarne het oordeel van de Mi
nisterraad vernemen, 

Minister Van de Kieft is bereid met de overdracht 
van de aandelen accoorcTTe gaan, indien hiervoor f.15 min 
wordt betaald en geen compensatie met eventuele andere vor
deringen van Indonesië plaats vindt. 

De Raad besluit na bespreking van deze kwestie, 
dat een beslissing over wie in Indonesië de besprekingen zal 
voeren voornamelijk aan de KLM zal worden overgelaten (het 
wordt wel nuttig geacht als Dr Plesman met iemand anders van 
de KLM gaat); de aandelen in de Garuda zullen echter alleen 
overgedragen kunnen worden als hiervoor f.15 min wordt be
taald en geen compensatie wordt toegestaan. 

3 g. Bespreking van internationale verkeersvraagstukken 

Minister Algera deelt mede, dat hij de volgende dag 
op uitnodiging van zijn Duitse ambtgenoot een bezoek aan 
Baden-Baden zal brengen ter bespreking van Rijnvaart- en 
zeehavenzaken (o,a. de kwestie van de NOES-tarieven). Volgen
de week zal een bijeenkomst van 12 Ministers van Verkeer in 
•Parijs-worden gehouden ter bespreking van gezamenlijke vraag
stukken, o.a. betreffende het wegennet. Oorspronkelijk stond 
ook de kanalisatie van de Moezel op de agenda, welk onderwerp 
thans van de agenda geschrapt is, doch mogelijk toch ter 
sprake zal komen. 

3_h. De Europese integratie (Zie notulen MR dd.5 Januari 1953, 
punt 3 dl 

Minister Mansholt heeft bij zijn bezoek aan Kopen
hagen gemerkt, dat menlrTTenemarken sinds de bijeenkomst 
van de Ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zeer 
geïnteresseerd is voor de landbouwintegratie.. Dit geldt niet 
alleen voor de landbouworganisaties, doch ook voor de Rege
ring. Spreker heeft langdurige besprekingen gehad, waarbij 
bleek, dat de Deense Regering gaarne zou meedoen, met de be
sprekingen van de Ministers van Landbouw van de zes landen, 
bpreker heeft gezegd, dat dit bezwaarlijk is, tenzij Dene
marken ook medewerkt aan de politieke integratie. Dit laatste 
zullen de Denen thans nader nagaan. Vervolgens heeft spreker 
een bezoek gebracht aan Bonn. In Duitse landbouwkringen heeft 
de_vroegere Minister Hermes, die zich vooral richt op de ver
eniging van Oost- en West-Duitsland, veel invloed. Deze heeft 
eenter aan de gevoerde besprekingen niet deelgenomen. Bij de 
bespreking met Adenauer bleek deze zeer getroffen door het 
iNeaerlandse memorandum (van Minister Beven). Besloten werd, 
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dat er naar zal worden gestreefd in begin Maart een/bijeen
komst te houden van de Ministers van Buitenlandse Zalion on 
*m& Landbouw van de 16 landen, terwijl begin Februari een 
vergadering van de zes Ministers van Landbouw zou kunnen 
worden bijeengeroepen (De bijeenkomst van de zes Minis
ters van Buitenlandse Zaken op 6 Fob runr» achtte Adenauer 
niet mogelijk? hij wilde deze tot 14 Fabi-uari uitstellen). 
Spreker heeft opdracht gegeven een memorandum op te stel
len ter bespreking op de bijeenkomst van de zes landbouw
ministers.Minister Beyen acht een uitstel van de bijeen
komst van de zes Ministers van Buitenlandse Zaken tot 14 Fe
bruari wel wenselijk, aangezien De Gasperi hem voor een be
zoek aan Rome heeft uitgenodigd. De vraag doet zich voor", 
of het memorandum inzake de vraag hoe de economische inte
gratie kan werken, dat de kleine commissie thans uitwerkt, 
zal worden rondgezonden aan de Ministers van Buitenlandse 
Zaken. Spreker zal deze vraag misschien nog met De Gasperi 
kunnen bespreken. 

Minister ZijIstra deelt vervolgens het een en 
ander mede omtrent de Kolen- en Staalgemeenschap. Op 2 Fe
bruari zal Monnet een uiteenzetting geven in een bijeen
komst met de Ministers van de zes landen. Op 10 Februari 
zal de gemeenschappelijke markt voor kolen, erts en schroot 
beginnen, doch niet zonder beperkingen. Voor Nederland is 
het daarbij van betekenis of de egalisatieregeling voor 
de brandstofprijzen kan worden gehandhaafd om een prijs
stijging van huisbrand te kunnen tegengaan. De Minister-
President acht dit laatste wenselijk, aangezien de prijs 
voor huisbrand reeds zeer hoog is. 

3 i. De EDG 

Minister Staf deelt mede, dat ondanks de wijziging 
in de houding van Frankrijk tegenover de EDG de voorberei
dende besprekingen in Parijs met spoed worden voortgezet. 
Daarbij bestaat thans de vrees, dat Frankrijk voorstellen 
doet om het Commissariaat aldus te organiseren, dat gespro
ken kan worden van een eenhoofdig commissariaat. Men heeft 
getracht dit doel te bereiken door zoveel mogelijk zaken 
onder de "force armee" te brengen, waartegen spreker zich 
heeft verzet. Thans wordt ook getracht langs een andere 
weg hetzelfde te bereiken, nl. door een voorstel tot aan
stelling van een Secretaris-Generaal. Hieromtrent is de 
instructie gegeven, dat de Nederlandse vertegenwoordigers 
zich moeten verzetten tegen dergelijke voorstellen, aange
zien aanstelling van een Secretaris-Generaal zal leiden 
tot het uiteenvallen van het commissariaat. De indruk be
staat, dat de Duitse en Franse vertegenwoordigers bij de 
voorbereidende besprekingen elkaar geregeld vinden» nadat 
onderling is afgesproken, wie bepaalde functies zullen ver
vullen . 

M. .
 D e Raad verklaart zich met de strekking van de door 

Minister Staf aangeduide instructie accoord. 

3 j. Beneluxconferentie 

Minister Zijlstra deelt mede, dat de volgende dag 
een bijeenkomst zal plaats~vinden van zes Ministers van de 
^en^u?landen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
-ue Ministersconferentie, waartoe in Khokke is besloten, 
wordt nog enige tijd uitgesteld. 

4. Naturalisatie van Jaoob Amram en 19 anderen (Wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 


