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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 

Nr 1448 liX.nr i 

vY/A/f fJl, Notulen van de vergadering, 
/f/)^^' ' 'gehouden op Maandag 5 April 1954 in de Treveszaal, aange-

Jf $ vangen 's morgens om elf uur en 's 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 Thiel, Witte en Zijlstra 

Secretaris; J.Middelburg 

2• Iflgekomen stukken en mededelingen 

a. Jeugdkampen 

Minister Beyen herinnert er aan, dat in een 
vorige vergadering van. de Ministerraad bezwaar bestond 
tegen het voorstel om de reiskosten naar Nederland van 
de deelnemers aan een jeugdkamp van Friendship Among 
Children and Youth te betalen als uiting van dankbaar
heid voor de buitenlandse hulp bij de watersnoodramp. 
Men heeft deze zaak nog eens bekeken en stelt thans 
voor dit wel te doen als het beperkt wordt tot de Eu
ropese landen. De kosten worden dan geraamd op f.6000, 
waarbij het de bedoeling is deze te betalen uit de 
giften uit het buitenland, waarvan nog een bedrag van 
f.2,8 min ter besteding over is. Minister Beel acht 
het wenselijk, dat wordt nagegaan hoe de samenwerking 
met de jeugdorganisaties is. 

Minister Van Thiel deelt mede, dat de wereld
organisatie van oorlogsveteranen jaarlijks een kamp 
voor kinderen van militaire oorlogsslachtoffers houdt, 
dat dit jaar in Nederland zal plaatsvinden. Daarvoor 
heeft men de beschikking gevraagd over een leegstaand 
huis en voorts om een geldelijke bijdrage verzocht. 
Over deze zaak wordt overleg gepleegd met Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, alsmede met de Stichting 
Het Vierde Prinsenkind en andere organisaties. 

Minister Cals merkt op, dat op zijn Depar
tement veel verzoeken van deze aard worden ontvangen. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan hiervoor geen 
subsidies verlenen. Men zal echter wel moeten oplet
ten, dat overleg met de Nederlandse Jeugdgemeenschap 
en eventueel de Europese Jongerenraad wordt gepleegd, 
opdat een kamp in verband met de watersnoodramp, waar
voor een Rijksbijdrage wordt gegeven, als een represen
tatief kamp kan worden gezien, .Do Miniotor •Prooid-ea.t 
-̂ itolt vooiiy dot hiarovar nastaar overleg wordt gapïagflrï» 
Do Raad booluit aldua. 

Voor de punten 2 b t/m 2 k zie middagverga
dering. 
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Indien onzerzijds bezwaren tegen de Engelse voorstellen 
bestonden, was Butler bereid iemand naar Den Haag te zen
den om een en ander nader te bespreken. 

Minister ZijIstra heeft in de vorige vergadering 
een inlichting over deze besprekingen gevraagd, aange
zien in de krantenberichten sprake was over financiële 
en economische besprekingen. Als multilaterale of bila
terale hand elskwesties in de OEEC worden besproken, 
neemt spreker aan, dat hierover tevoren met hem overleg 
wordt gepleegd. Minister Van de Eieft zal het op prijs 
stellen, als niet alleen met cle Thesaurier-Generaal, maar 
ook met hem tevoren overleg over deze financiële zaken 
wordt gepleegd. Minister Beven heeft het ditmaal niet 
gedaan, omdat er geen kweiTies zijn gerezen, maar zal 
bij volgende gelegenheden gaarne ook met de Minister van 
Financiën tevoren in contact treden. 

Be Minister-President informeert of de Engelse 
voorstellen hier thans worcten' bestudeerd. Minister Beyen 
antwoordt bevestigend. 

3 c. NATO en EBG 

Minister Beyen heeft met Eden in Londen o.a. 
over de onzekerheid inzake de totstandkoming van de EBG 
gesproken. Enerzijds is Engeland langzamerhand tot ga
ranties ten aanzien van de EBG gekomen, welle verder gaan 
dan men tevoren had kunnen hopen. Beze verklaringen raken 
ook Nederland. Anderzijds komt er een moment, dat lan
ger uitstel van het betrekken van de Buitsers bij de de
fensie niet verantwoord is, In de Kamercommissie is ook 
reeds gevraagd of onzerzijds geen protest bij de Franse 
'Regering tegen het uitstel van de ratificatie van het 
EBG-verdrag moet worden ingediend. Nu is indertijd be
sproken, dat ter gelegenheid van de NATO-conferenties, 
ook steeds de vijf landen van he%.- verdrag van Brussel bij
een zullen komen. Spreker heeft met Eden besproken of 
ter gelegenheid van de NATO-conferentie in de tweede helft 
van April niet een diner van de vijf landen van de Wes
telijke Unie kan worden gehouden, waarbij met de Franse 
Minister dit vraagstuk nog eens kan worden opgenomen. Be 
Engelse Regering is voornemens op 12 April een verklaring 
in het Lagerhuis over de garanties met betrekking tot de 
EBG af te leggen. 

Wat de handel met de communistische landen be
treft spreekt Gtassen thans over vergemakkelijking van de
ze handel door wijziging van de lijst van de COCOM. Eden 
dacht er niet over iets te doen ten aanzien van de handel 
met China (waaraan China veel behoefte heeft) voor de con
ferentie in Geneve. 

In de vergadering van de NATO, waaraan aanvan
kelijk alle bij de NATO betrokken Ministers zouden deel
nemen, doch welke thans waarschijnlijk- alleen door de Mi
nisters van Buitenlandse Zaken wordt gehouden, zal het 
vraagstuk van de Amerikaanse vergeldingspolitiek worden 
besproken, alsmede de laatste Russische stap ten aanzien 
van deelneming van Rusland aan de NATO. 

Minister Staf meent, dat men inderdaad wat aan 
de_ratificatie van de~EBG moet doen; de dienstplicht in 
Buitsland is thans aanvaard. Met de conferentie van Ge
neve in het vooruitzicht zal echter wel weinig tegen het 
Franse uitstel zijn te doen. 
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