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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr./^ 
r.1348 

v / " , 7*" Notulen van de vergadering 
* gehouden op Maandag 19 October 1953 in de Trèveszaal aan-

angen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Z v 
Aanwezig: De Minister-President en de Ministers Algera, 

Beel, Beyen, De Biuijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns. Staf, Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (Afwezig is Minister Mansholti 

Secretaris: J.Middelburg 

1 a« Notulen van de vergadering van 12 October 1953 

i° Redactiewijzigingen 

Op blz 2X punt 2 b, alinea 2, komt in de plaats 
van de laatste zT"het volgende:"Het voorstel om een uit
kering te geven in het algemeen;, dus ook voor de arbeiders,, 
werd afgewezen. Daarna werd dit herhaald door de vakbeweging 
voor een zeer kleine groep mensen, die op geen enkele wijze 
compensatie daarvoor hadden kunnen vinden» Het zou thans 
vreemd zijn, indien het Nationaal Rampenfonds een uitkering 
zou gaan doen juist aan de werknemers van wie deze uitkering 
door de Regering reeds was afgewezen." 

Op blz 3» (punt 3 a), tweede volledige alinea, 
regel 8, vervalt het woordje "dan". 

Op blz '4, (punt 3 a), alinea 2, laatste twee regels, 
wordt tussen 7raan1T en "besprekingen" ingevoegd "dergelijke" 
en "over de bouw van officierswoningen" geschrapt. 

Op blz_5, punt 3 d, laatste regel wordt "verleend" 
gewijzigd in ingetrokken". 

Op blz 6, punt 3 f, wordt in het opscJarift en op 
regel 2 en 5 ''eskadron" gewijzigd in "eskader". 

Op blz 10, punt 9, alinea 2, regel 16, wordt "niets 
anders" veranaërcTin "niet genoeg", terwijl het gedeelte 
"dan dat de verkoop van de grenslanderijen" aldus gelezen 
wordt"dat de opbrengst van het vijandelijk vermogen waartoe 
de grenslanderijen behoren." 

°P 'Dlz 12, (punt 13), regel 2, wordt tussen 
"Staatssecretarissen" en "eenvoudige" ingevoegd, "in", 
terwijl op de volgende regel "mogen contrasigneren" gewijzigd 
wordt in:"met de uitvoering mogen worden belast". 

— Opmerking naar.aanleiding van punt 2 a (Raadpleging van 
gewijzigde notulen) 

De Raad besluit, dat de notulen van de Ministerraad 
na de vaststelling nogmaals in definitieve vorm zullen worden 
rondgezonden. 

b_i. Notulen van de vergadering van 15 October 1953 

Redactiewijzigingen 

P̂ fclz 2, punt 3 a, komt de tweede zin van 3 al
dus te luiden~1TIn net advies hieromtrent van de SER wijst 
de minderheid meer progressie af, terwijl een minderheid 
verlangt, dat loon en kinderbijslag.ook voor het grotere 

/'ft. 
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tegengaan. Spreker heeft een telegram ontvangen van Surinaamse 
studenten in ons land. Hij kan zich aansluiten bij de opvat
ting geen steun aan de Engelse Regering te geven op grond 
van het motief, dat Nederland met deze kwestie rechtstreeks 
niets te maken heeft. 

3 e. Militaire Missie in Indonesië (Zie notulen MR dd. 5 Oetober 
1953, punt 3 g7 

Minister Luns heeft een stuk aan Stikker gezonden 
met betrekking tot de Britse activiteit inzake zending van 
een militaire missie uit de Commonwealth naar Indonesië. 
Tegenover de Britse Ambassadeur hebten Minister Beyen en 
spreker ook bezwaar gemaakt tegen de activiteit van de Blitse 
Hoge Commissaris in Malakka op dit punt. De tegenwoordige 
Indonesische Regering wenst geen buitenlandse missie, doch 
een volgende Regering zou te dezen aanzien een ander stand
punt kunnen innemen. Minister Beel wijst er op, dat aan het 
niet aanwezig zijn van een behoorlijk defensie-apparaat in 
Indonesië ernstige gevaren verbonden kunnen zijn, zodat niet 
elke missie dient te worden tegengehouden. Minister Staf 
'zou aan de Belgen willen zeggen, dat de Nederlandse Regering 
liever een militaire missie uit België dan uit de Commonwealth 
in Indonesië zou zien, maar dat men zich bewust moet zijn 
van het avontuur -ran een dergelijke missie (At jeh). 

Film van Ambonnezen in Nederland (Zie notulen MR dd. 12 
Oetober 1953, punt 3 d") 

.0-/ tj~* SA J Minister Van Thiel deelt mede, dat Polygoon be-
V" t "/ reid is de film, die over Eet leven van de Ambonnezen in 
Ajjjjjf* <3 Nederland zal worden opgenomen aan een Commissie voor te 

- leggen, alvorens deze af te leveren. De Minister-President 
acht deze handelwijze beter dan te weigeren een film te 
doen opnemen. Het zal geheel van de inhoud van de film af
hangen of hieruit moeilijkheden kunnen voortvloeien. 

3 g. Ondertekening verdrag inzake status Europese verkeers-
organisat'ies (Zie notulen MR dd. 2Ü September 1953, punt 
3 e en notulen REA dd, 14 Oetober 1953, punt 2 c) 

Minister Algera deelt mede, dat hij in Brussel 
het verdrag heeft getekend inzake de status van het orgaan 
van samenwerking van de Europese Verkeersministers onder 

&§. het voorbehoud van ratificatie. De mogelijkheid van consul
tatie met de OEEC is vastgelegd, doch geen verplichte con
sultatie. Ten aanzien van de taak van het nieuwe orgaan is 
van Belgische zijde opgegeven de Rijn, de Schelde en hun 
verbindingen, waaraan op voorstel van spreker een clausule 
is toegevoegd, dat dit niet prejudicieert op bilaterale 
tractaten. 

3 h. Bezoek Franse Minister van Onderwijs 

Minister Cals stelt voor er mede accoord te gaan, 
dat aan de Franse Minister van Onderwijs, André' Marie, bij 
zijn bezoek aan Nederland een Regeringsmaaltijd wordt aange
boden. .Aldus wordt besloten. 

De Minister-President schorst de vergadering tot 's middags 
2 uur. 


