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Notulen van de vergadering, 
\SX)*s rS gehouden op Maandag 11 Januari 1954 in de Trèveazaal, aange-

/[(/M£&6tfYi vangen 's morgens-om elf uur en 's middags voortgezet 

Auui«&* 
nwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, 

Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Luns, Mansholt (bij 
de punten 2 a - 2 e e n 3 - 10), Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de Minis
ters Donker, Kernkamp en Van de Kieft) 

Tevens is aanwezig (hij punt 16) Staatssecretaris 
Veldkamp 
Secretaris: J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering Van.28/9 December 1953 
1°. Punt 15, Naturalisatie van Indonesiërs en niet-Indonesiërs 

(vreemclelingenT"in~rn'donesTe": woonachtig 

Minister Luns merkt op, dat hij bezwaar heeft ge
maakt tegen naturalisatie van Indonesiërs, die in dienst van 
het Gouvernement van Nieuw-Guinea zijn. 

:°' Puat 20, Nota_over het_beleid inzake_de uitgifte van oul-
tüurgro nïï~ï"n~"dë3IJ"ss elme erpölïïërs 

Minister Van Thiel deelt mede, dat hij nader met 
Minister Van de Kieft heëït'afgesproken, dat ook een vertegen
woordiger van Maatschappelijk Werk in de commissie betreffende 
het "oude land" zal worden opgenomen. De Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 

1 b. Notulen van de vergadering van 4 Januari 1954. 

Punt 10, Ziekenhuis ordening 

Minister Beel meende, dat Minister Suurhoff had in
gestemd met de door spreker in de vorige vergadering gedane 
suggestie om tezamen met enige andere Minist rs met de zieken
huisorganisaties de moeilijkheden te bespreken. Minister 
Suurhoff antwoordt, dat hij zich daartoe wel bereid had ver-
klaard, maar er weinig van verwachtte. De Minister-President 
lijkt het goed een dergelijke bespreking te houden. 

2m .Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Redactiewijzigingen in concept-notulen 

Minister Mansholt merkt op, dat moeilijkheden zijn 
gerezen nu de redactiewijzigingen in de concept-notulen niet 
meer in het definitieve exemplaar worden vermeld. Spreker 
acht het wenselijk aan te geven waar wijzigingen zijn aan
gebracht. De Raad besluit, dat dit in een afzonderlijk blad 
zal worden aangegeven. 

Voor de punten 2b t/m 2f zie Middagvergadering. 
.3* Buitenlands beleid 

a.. Behandeling EDG-verdrag in Eerste Kamer 

Minister Beyen deelt mede, dat hij in de Commissie 
voor Buitenlandse Zaken "van de Eerste Kamer als zijn oordeel 
heeft gegeven, dat men met de behandeling van het goedkeurings-
ontwerp van het EDG-verdrag noch zich zal moeten haasten,noch 
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dit zal moeten rekken. Na de vergadering heeft Prof.Molenaar 
nog gewezen op het onderscheid tussen goedkeuring- van het 
verdrag en deponering van de ratificatieoorkonde; met het 
laatste zou men kunnen wachten hoe de conferentie van de 
Grote Vier in Berlijn verloopt. Spreker ziet hiervan het nut 
echter niet in. De Hinister-President meent, dat in de Me-_ 
morie van Antwoord nog een opmerking over dit onderscheid i-s 
gemaakt; spreker is echter 'eveneens van oordeel, dat het 
niets uitmaakt of met de deponering van de ratificatieoor
konde al of niet wordt getraineerd. 

3 b. Buitenlandse Dienst 

Minister Beyen stelt voor er mede accoord te gaan, 
dat Mr J.Visser worat voorgedragen voor een benoeming tot 
gezant te Stockholm. De Raad besluit aldus. 

Voorts wordt accoord gegaan met de voorstellen om 
over enige tijd wederzijds de gezantschappen in Argentinië 
en Nederland tot ambassades te verheffen en om eerlang ook 
met Mexico tot eenzelfde verheffing over te gaan. Verder be
staat het voornemen, dat de Secretaris-Generaal van Buiten
landse Zaken aan de Portugese gezant zal doen weten, dat tot 
een wederzijdse verheffing van de gezantschappen in Spanje 
en Nederland zal worden overgegaan. 

3 i c. Bezoek Griekse Minister-President aan Nederland 

Minister Beyen stelt voor er mede accoord te gaan, 
dat de Griekse Minister-President Generaal Papagos zal wor
den uitgenodigd in aansluiting aan zijn bezoeken aan Parijs 
en russel ook een kort bezoek aan Nederland te brengen. 
De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

3 d. Verhouding tot Indonesië 

Minister Luns deelt mede, dat Van Bylandt zich tot 
de Indonesische Regering heeft gewend in verband met pers
campagnes tegen Nederland naar aanleiding van de arrestaties 
van een aantal Nederlanders. De Indonesische Procureur-Gene
raal heeft aan de pers verzocht zich ter zake te matigen. 

3 e.Uitvoering van het EDG-verdrag 

Minister Staf deelt mede, dat Generaal Juin zich 
zeer positief tegenover hem heeft uitgelaten over de noodza
kelijkheid van een Duitse bijdrage aan de Westelijke defen
sie. Voorts vernam spreker, dat in de Franse Defensieraad 
voor het eerst de EDG in beschouwing'is genomen. Daarbij 
werd o.a. gewezen op de zeer onevenwichtige voorbereiding 
van de uitvoering van het verdrag en heeft- men in het bij
zonder bezwaar gemaakt tegen het ontwerpen van regelingen 
voor gelijke uniformen en eenheid van de bezoldiging. Spre
ker heeft de indruk, dat Generaal Juin op het standpunt 
staat, dat men het EDG-verdrag moet aanvaarden, doch niet 
moet uitvoeren met uitzondering van het betrekken van de 
Duitsers in de defensie. 

De Minister-President merkt met betrekking tot de 
eenheid van de bezoldiging op, dat volgens Pella de desbe
treffende uitgaven in Italië hierdoor met 60$ zouden stijgen. 
D®z? eenheid is ook niet nodig, aangezien men naast de EDG-
strijdkrachten toch ook de Engelse en Amerikaanse wil hebben 
staan. Volgens inlichtingen van spreker wordt er voornamelijk 
van Nederlandse zijde in Parijs druk.uitgeoefend om de voor-
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bereiding van deze zaken toch door te zetten. Indertijd is 
echter afgesproken, dat de kwestie van de bezoldigingen 
eerst in de Ministerraad zou worden besproken. Spreker 
vraagt zich af waarom de zes landen niet om de tafel gaan 
zitten om te bespreken welke onderdelen van het verdrag 
niet essentieel zijn, maar obstakels voor de goedkeuring 
vormen en daarom Voorlopig achterwege zouden kunnen worden 
gelaten. Minister ZinIstra vreest, dat een gentlemen'sagree-
ment hierover aanleiding tot chicanes zal geven. De Minis
ter-President acht het beter tot een aanvullend protocol 
Té komen, wat de goedkeuring en de uitvoering van het EDG-
verdrag zou vergemakkelijken. 

Minister Staf heeft ook steeds op het standpunt 
gestaan, dat zonder overgangsperiode de EDG, ook militair-
technisch, niet te verwezenlijken zal zijn. Toen men van 
Franse zijde met de bekende protocollen kwam is onzerzijds 
het standpunt ingenomen, dat de letter van het verdrag 
moest worden gehandhaafd. Het.is daarom wenselijk eerst een 
principiële beslissing te nemen, als de Regering een ander 
standpunt dan tot nu toe gaat innemen. Men zou dan een werk
plan van bv. 5 of 10 jaar kunnen opstellen. De Minister-
President is van oordeel, dat er wel op gelet moet worden, 
ïïat men er niet zonder meer toe overgaat het verdrag in 
hoofdzaak niet uit te voeren. In ons land zal er geen be
zwaar bestaan tegen een of enkele novellen op het verdrag. 
Nu het verdrag bij ons binnenkort geratificeerd zal zijn, 
zou men met de andere vijf landen kunnen bespreken of wij
zigingen de ratificatie en de uitvoering van het verdrag 
zouden kunnen bevorderen. Minister Be jen merk+ oj,, «a-t lo-b 
nu toe het standpunt werd mgenemen, dat onzerzijds niet 
met wijziging van het verdrag zou worden begonnen, aangezien 
dit door andere landen zou kunnen worden gezien als een po
ging om de verwarring nog te vergroten.Maar nadat wij het 
verdrag geratificeerd hebben, zal onze positie anders zijn; 
wij kunnen dan met de andere vijf landen er over gaan spre
ken of het niet goed zou zijn op bepaalde punten het verdrag 
te wijzigen. Eventueel zou men daarbij met een algemene no
velle kunnen komen. De Raad verklaart zich met de strekking 
van deze conclusie accoord. 

De Minister—President stelt voor de afspraak te 
bevestigen, dat niet met de besprekingen over de bezoldigin
gen in de EDG- wordt doorgegaan in Parijs, voordat in de Mi
nisterraad hierover een beslissing is genomen. De Raad be
sluit aldus, 

^Lci P-f^C 3 f. De Rijnvaart kwestie 

U0&t/(i **'T-'t *Y Minister Algera doet in het kort verslag van zijn 
JjJïi ? ̂ i/ü/ r e n a a r Bazel en Bern. Volgens persberichten zou gesproken 
^/S'•/r/

w**t^zijn over een gemeenschappelijk Nederlands-Zwitsers protest 
j//f V inzake de Rijnvaarttarieven, doch dit punt is in het geheel 

niet ter sprake gekomen. Wel heeft spreker een theoretisch 
betoog gehouden over de vrijheid van de Rijnvaart, .linister 
^mis heeft korte tijd geleden aan de Duitse Ambassadeur ge
zegd, dat de reis van Minister Algera een beleefdheidsbezoek 
was. Spreker acht het daarom wel wenselijk, dat Minister Al
gera op niet te hoog niveau- laat rechtzetten wat in de pers 
over de besprekingen in Zwitserland is gepubliceerd. Minis
ter Algera acht het niet zo erg, dat de Duitsers van de be
richten over het contact zijn geschrokken. Men zal er voor 
moeten waken aan de Duitsers niet de indruk te geven, dat 
wij soepel willen zijn ten aanzien van ons rechtsstandnunt in 
de Rijnvaartkwestie. Spreker is Van oordeel, dat de Directeur-
Generaal van Scheepvaart de zaak eventueel • kan rechtzetten. 

D e Minister-President informeert in hoeverre deze 
£ ul°£r h e t internationale Hof van Justitie kan worden ge
bracht.Minister Algera acht dit, evenals arbitrage wel mogelijk, 
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