
MINISTERRAAD V r Ex.rfr./2< 
Nr.1275 

l/W Cfatt. 
i _*. Notulen van de vergadering 

JrJjl/A* LtA gehouden op Maandag 1 Juni 1953? in de Treveszaal, aan
gevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet vtey. # 

nwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen ("bij de punten 1-2 g, 3 b -
3 d en 10), De Bruijn, Cals, lèrnkamp, Van de 
Kieft. Luns (bij de punten 1 - 2 g, 3 b - 3 f 
en 10), Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (van punt 2 f af)(Afwezig is 
Minister Donker) 

Secretaris; J.Middelburg 

ii Notulen van de vergadering van 26 Mei 1953 

Redactiewij zigingen 

Op blz,_J5, punt 2 j, regel 3 van onder, wordt 
"demonstraties11 gewijzigd in "leveringen". 

Op blz 9» punt 3 b, wordt aan het slot toege
voegd; "Aldus wö"rcït besloten"» 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Representatie 

Besloten wordt, dat Minister Witte zal nagaan 
of hij de uitnodiging voor de opening van het Groothandels-
gebouw in Rotterdam op 3 Juni kan aanvaarden; aan Staats
secretaris Veldkamp zal gevraagd worden eveneens daarbij 
aanwezig te zijn. 

gjb^ Decoratie 

De Raad verklaart zich accoord met het voorstel 
om Prof.Van STaveren te Arnhem voor te dragen voor een be
noeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau op 
16 Juni a.s. 

% c. Vakbeweging en OESO 

De Minister-President deelt mede, dat een brief 
van de Raad van Val cent r alen-! i" ontvangen over de erkerrtng 
van de vakbeweging met betrekking tot het werk in de OEEC; 
spreker informeert of de andere Ministers eveneens een
afschrift hebben ontvangen, hetgeen het geval blijkt te 
zijn. 

2 d. Conferentie van Incidi 

^5sA>fcWë 

/ 

D e Mi n i ster-Pr e s i de n t heeft van de heer Neher 
. /val/Voorzitter van de üömmlssTe van Uitvoering voor het 

4 /l*ut/f Congres van het Institut International des Civilisations 
I ' ' Différentes (Incidi) een brief ontvangen, waarin et e ze 

verzoekt de deelnemers aan het congres, dat dit jaar hier 
te lande wordt gehouden, een diner aan te bieden. De Raad 
besluit, dat Buitenlandse Zaken zal nagaan of dit nodig 
is dan wel bv een receptie zal worden gehouden. 

#ff<P. 
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opvatting, dat geen grote Ministersconferentie moet worden 
gehouden, tenzij zekerheid bestaat, dat deze zal gelukken. 
Eventueel zal na 10 Juni eerst nog een nieuwe informele 
bespreking plaatsvinden. Van Zeeland heeft voorts er mede 
ingestemd, dat de methode van de laatste Beneluxconferen-
ties, waarbij over bepaalde bedrijfstakken werd gesproken, 
niet meer wenselijk is. 

3 o. De Europese_integra_ti_e (Zie notulen MR dd. 26 Mei 1953, 
~ punt 3 a7~ 

Minister Bev_e_n deelt mede, dat volgens inlich
tingen van LinthorsT~Hö"man en Van der Beugel de Duitse 
Regering een omzwaai heeft gemaakt met betrekking tot de 
Europese Gemeenschap. Zij zou thans vergaande integratie, 
niet alleen op economisch gebied, doch ook met betrekking 
tot de financiële politiek voorstaan. Wat de besprekingen 
in Rome betreft deelt spreker mede, dat de "suppléants" 
voor de Ministers van Buitenlandse Zaken zelf zullen 
moeten beslissen over eventuele verplaatsing van de voort
gezette besprekingen naar Parijs. De "sup_,leants" in ande
re landen worden op hoog niveau gezocht. In verband hier
mede stelt spreker voor hem te machtigen Van Starkenborgh 
uit te nodigen als "suppléant" mee naar Rome te gaan. 
De overige delegatie zou spreker volgende week willen 
vaststellen. De Raad verklaart'zich met een uitnodiging 
aan Van Starkenborgh accoord. 

|_ji. Reizen van de Ministers Luns en Kernkamp naar Nieuw-
'~.G"üTnea ê"n""H e~t" "Verre~Üö"sTë"n~r̂ ê notulen MR dd.~2b""~Mêi 

IÏÏ53, punT*2 ET ~ 

Minister Luns deelt het -?en en ander mede over 
de voorbereidende besprekingen met betrekking tot zijn 
reis naar verschillende landen in het Verre Oosten. Daar
over is uit DJakarta bericht ontvangen, dat de Indonesi
sche Minister van Buitenlandse Zaken een bezoek van spre
ker op prijs zal stellen. Naar aanleiding van een vraag 
van Minister Staf in de vorige vergadering meent spreker, 
dat het een averechts effect zou hebben als hij thans zou 
mededelen niet naar Djakarta te komen in verband met de in
filtratiepoging in Nieuw-Guinea. Uitnodigingen van India 
en Pakistan heeft spreker eveneens aanvaard, terwijl hij 
kort in Bangkok zal zijn om het bezoek van Birmese Minis
ters te reciproceren* 

Minister Kernkamp heeft nader besloten,_ondanks 
zijn aanvankelijk bezwaar met het oog op de kwesties aan
gaande de RTC-Wèst, om Minister Luns bij zijn bezoek aan 
Nieuw-Guinea te vergezellen. Hij acht dit van betekenis 
omdat ook een commissie uit de Kamer een bezoek zal bren
gen en Gouverneur Van Baal een bezoek van spreker gaarne 
tegemoet ziet. Het ligt in de bedoeling, dat spreker 
via Australië naar Nieuw-Guinea zal reizen. De Raad ver
klaart zich accoord met deze reizen. 

//, 0~+hj& -* e* Uitnodiging van echtgenote van President van Peru 

Minister Luns deelt mede, dat de echt_enote 
rfA £ jtcu*^^t\ de President van Peru in Juli en Augustus naar 

- > / 

Europa zal komen» Spreker stelt voor haar uit te nodigen 
een bezoek aan Nederland te brengen om de ontvangst van 
ZKH de Prins in Peru te reciproceren. De Raad verklaart 
zich hiermede accoord. 


