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Notulen van de vergadering 
.. laan dag 9 Februari 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, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is 
Minister Van de Kieft) 

Seoretariss J.Middelburg 
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ii Notulen van de vergadering van 2 Februari 195 

a. Redactiewij ziging ĵ̂ i 

Op blz 3, (punt 2 a ) . eerste volledige alinea, 
regel 2, wordt~Eël; gedeelte: "het is echter wenselijk 
deze uitkering te geven" aldus gewijzigd: "maar deze 
moet dan zo eenvoudig mogelijk zijn. De oorlogsregeling 
is te gecompliceerd. De vraag is of 
4̂ .̂ijai-ÉiiMaöiMaJi./"11*" ' 1'tlïiJ^» 
tniii>ri iitv TI '"""'*" ••riw«rr*fr 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 a (Watersnood) 

Minister Van Thiel spreekt er zijn bevreem
ding over uit, dat, ondanks~de ui;drukkelijke afspraak, 
de dagbladen toch mededelingen inzake de belastingfaci
liteiten bevatten, voordat de Regeringsverklaring was 
afgelegd. De Minister-President voegt hier aan toe, dat 
de geheimhouding o'ökTs gescüonden ten aanzien van het
geen in de REA is afgesproken, aangezien een van de 
dagbladen hieromtrent nauwkeurige berichten bevatte. 

i 

2_%_ Maatregelen te nemen in verband met de overstromingsramp 

a. Nota aan de Staten-G-eneraal 

De Minister-Pr 
horst hem gevraagd EïïeïT; 
over de watersnood af te 
juist leek, aangezien tha 
len moeten worden gedaan, 
aan de Kamer zal worden g 
de vorige avond van de be 
vangen. In de nota, welke 
vastgesteld kan worden, z 
uit deze concepten overge 
verschillende maatregelen 
spreker deze nog eerst te 

De Raad besluit 
gaan met medeïïêTïng in de 
Voorbereiding van een wet 
antwoordelijkheid voor he 
onmiddellijk herstel van 
ring van de Zuiderzeewerk 
voorkoming van herhaling 

sident deelt mede, dat Dr Korten-
'opnieuw een Regeringsverklaring 
leggen, hetgeen spreker minder 
B S uitvoerige mededelingen zul-
Afgesproken is, dat een nota 

ezonden, waarvoor de concepten 
trokken Departementen zijn ont-
niet meer in de Ministerraad 

ijn alle feitelijke gegevens 
nomen. Aangezien voorts nog 
worden aangekondigd, brengt 

r tafel. 
na enige discussie accoord te 
nota van de volgende maatregelen i 

sontwerp inzake de centrale ver-
t herstel van de dijken, het 
de dijken, eventuele temporise
en, onderzoek naar middelen ter 
van een overstromingsramp en 
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4 ^* Overstromingen in Atjen 

Minister Luns deelt mede, dat bericht ia ont
vangen over overstromingen in Atjen. De Minister-President 
herinnert er aan, dat Wilopo een telegram heeft gezonïïen 
naar aanleiding van de Nederlandse'watersnood; als hier
voor nog niet bedankt is, zal men aan het antwoord kunnen 
toevoegen een reactie op de overstromingen in Atjeh; Voorts 
kan aan Van Bylandt advies gevraagd worden met betrekking 
tot de vraag of men van Nederlandse zijde een geste zal 
doen met betrekking tot de schade in Atjeh. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

£_£.L De landbouwintegratie 

Minister Mansholt deelt mede, dat half Maart een 
conferentie over landbouwintegratie tussen zestien landen 
zal plaatsvinden; spreker lijkt deze bespreking vruchteloost 
Bidault heeft voorgesteld, dat begin Maart onder zijn lei
ding een bijeenkomst van de zes Ministers van Landbouw zal 
plaatsvinden, waarbij in beginsel zal moeten blijken of 
deze landen bereid zijn een supra-nationaal orgaan in te 
stellen. De Italiaanse Minister van Landbouw was oorspron
kelijk, hiertoe wel bereid, doch schijnt te zijn terugge-
krabbeld. Dit zal echter bij de bespreking onder leiding 
van Bidault blijken* Spreker verzoekt Minister Beyen bij 
zijn bezoek aan Rome duidelijk te maken, dat de houding 
van Italië in deze kwestie voor ons een testcase is. 

4 d. Mutaties in de buitenlandse ,dienst, 

Minister Beyen deelt mede, dat de Commissie van 
Bijstand 'voor Personeelszaken van de Buitenlandse Dienst, 
(.Commissie-Donner) van oordeel is, dat de heer FiW.Craandijk 
opnieuw als hoofd van een post kan worden benoemd. Spreker 
stelt voor er mede accoord te gaan» dat hij zal worden 
voorgedragen als gezant in Boedapest en dat de heer WiC. 
Posthumus Meyjes naar Athene wordt verplaatst en de heer 
G-.W.Boissevain naar Israël gaat. De Raad verklaart zich 
na een korte bespreking accoord met-deze voorstellen. 

De Minister-President vestigt er nogmaals de aan
dacht op, dat~~T;hans wederom mutaties worden voorgesteld van 
mensen, die niet langer dan ongeveer twee jaar op een be
paalde post zijn. Minister Beyen deelt mede, dat deze kwes
tie is besproken in Parijs op -een bijeenkomst van de Minis
ters van de landen van de Westelijke Unie. Daarbij bleek, 
dat men in het algemeen een verblijf van twee a drie jaar 
prefereerde. De Minister-President stelt voor, dat dan als 
normaal zal worden uitgegaan va~een verblijf van tenminste 
drie jaar. 

Minister Luns deelt mede, dat de Commissie-
Donner een negatief advies heeft uitgebracht naar aan
leiding van het verzoek van de Eerste Kamer om Baron 
Van Breugel Douglas in de buitenlandse dienst te her
plaatsen (Zie notulen MR dd. 9 Juni 1952, punt 4 d) 

4 e. Reizen van ambtenaren naar Parijs (Zie notulen MR dd. 
12 Januari 1953, punt J~"e) 

Minister Beven deelt mede, dat een onderzoek is in
gesteld naar de kwestie van het reizen van ambtenaren naar 
Parijs, waaromtrent in de Ministerraad van 12 Januari jl ia-
gesproken. Spreker stelt voor er mede accoord te gaan, dat 
deze kwestie interdepartementaal wordt nagegaan. De Minister-
President acht het wenselijk, dat tevens wordt nagegaan op 
welke wijze het aantal Nederlandse ambtenaren, dat duur
zaam in Parijs is, kan worden beperkt. De Raad.verklaart 
zich met deze voorstellen accoord. 


