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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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st^isfê 3 d. Reizende tentoonstelling inzake Europese integratie 
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Minister Beyen vraagt inlichtingen met betrek-
^ Icing tot het tentoonstellihgsplan van oud-Minister Eer-

stens. Minister Mansholt deelt hieromtrent mede, dat 
de initiatiefnemers van deze tentoonstelling de gedach-

jflfé£l4/fi 4, te, om aan te geven wat in een geïntegreerd West-Europa 
mogelijk is, concreet hebben uitgewerkt. Het resultaat 
ziet er aantrekkelijk uit en het lijkt spreker goed, 
als dit ook in de andere hoofdsteden van de KSG-lan-
den wordt getoond. De Minister heeft een Rijksbijdrage 
in het vooruitzicht gesteld, mits ook het bedrijfsleven 
en het buitenland aan de kosten der tentoonstelling 
bijdragen. Eerstens vroeg een eerste bijdrage van het 
Rijk van f.60.000 om de mogelijkheden van het financie
ren en het houden van de tentoonstelling in de zes 
landen te onderzoeken. Spreker heeft zich bereid verklaard 
een deel Aan dit bedrag beschikbaar te stellen als ook 
het bedrijfsleven hieraan deelneemt; de Rijksbijdrage 
zou dan gedeeltelijk op de begroting van Economische 
Zaken en gedeeltelijk op die van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening kunnen komen. Als deze bijdrage suc
cessievelijk beschikbaar wordt gesteld kan Eerstens pei
len bij het bedrijfsleven en in het buitenland in hoe
verre men bereid is steun aan dit initiatief te verlenen. 
Om deze reden Is ook Buitenlandse Zaken hierbij betrok
ken. Het lijkt spreker wenselijk, dat iemand van Algeme
ne Zaken (Rijksvoorlichtingsdienst) een wakend oog houdt 
op de besteding van dit bedrag. Minister ZijIstra dacht 
dat reeds een ambtenaar van Economische Zaken en een van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening waren aangewe
zen om deze zaak na te gaan en met name er op toe te 
zien, dat het geld mondjesmaat zal worden gebruikt. 

!-inister Donker acht een bedrag van f.60.000 
om alleen de mogelijkheden van de tentoonstelling te 
onderzoeken hoog. De Minister-President zou het beter 
achten, dat met een veel Fëperkter bedrag aan de vijf 
andere Regeringen werd gevraagd of zij bereid zijn aan 
de tentoonstelling mede te werken. Minister Mansholt 
merkt op, -"-at ook de onöernemersorganisatiesrïn de andere 
landen om medewerking zal moeten- worden gevraagd. Minis
ter Van de Eieft heeft begrepen, dat verdere Rijksbij
dragen voor deze tentoonstelling eerst zullen worden ge
geven, als medewerking uit de andere landen is verkregen. 
De Minister-President zal nagaan of iemand van zijn De-
partement toezicht op de besteding van de Rijksbijdrage 
zal kunnen houden. 

3 e. Russische nota's aan enkele NATO-landen (Zie notulen 
MÏÏ~dd.' 22"Maart 1354, punt 3~dl 

Minister Luns deelt mede, dat hij mondeling 
op de Russische nota" inzake luchtbases in Nederland zal 
antwoorden met overhandiging van een memorandum, waar
van spreker het concept voorleest. De Raad heeft hierom
trent geen opmerkingen. 
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