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MINISTERRAAD Ex.nr. /$ 
Nr.1538 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 1 November 1954 in de Treveszaal, 
aangevangen * s middags om 2 uur en 's avonds voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft (bij de punten 3 f t/m 26), 
Luns, Mansholt, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Cals en Staf) 

Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Van Rhijn 
'bij punt 18) en Staatssecretaris Van den Berge 
bij punt 19) 

Secretaris? «^Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Ontruiming van de Bethlehemkliniek (Zie notulen MR dd. 
^"OTtöTJer 1954,"punt 2 bj 

Minister Witte deelt in antwoord op een vraag van 
Minister Beel mede, dat er nog besprekingen gaande zijn in
zake een oplossing voor de moeilijkheden, welke samenhangen 
met de verkoop van het gebouw der Bethlehemkliniek. Behalve 
het ziekenhuis St.Antoniushove hebben de Rijksuniversiteit 
in Leiden en de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen be
langstelling voor de exploitatie van de kliniek namens het 
Katholieke ziekenfonds. Voorts heeft de Minister van Finan
ciën zich er mede accoord verklaard, dat nog een of twee jaar 
wordt gewacht met de bouw van een nieuw Departement. Ook 
als geen rechtspersoon wordt gevonden, die bereid is de 
kliniek enige jaren in hetzelfde gebouw voort te zetten, 
behoeft er geen vrees te bestaan, dat dit gebouw in die 
jaren leeg komt te staan. Opnerkelijk is wel, dat verschil
lende deskundigen hebben medegedeeld., dat er in Den Haag 
voldoende ziekenhuisbedden zijn. De Minister-President 
merkt op, dat er een plan is voor de~hTër'5ö"uw van-het Sode 
Kruis Ziekenhuis, dat ruimer opgezet dan het oude gebouw 
f.10 min zal moeten kosten, alsmede een plan tot bouw van 
een nieuw gemeenteziekenhuis, waarvan de kosten op f.30 min 
worden geraamd» G-ezien het feit, dat dergelijke nieuwbouw 
f.30.000 per bed kost, zou spreker niet zonder noodzaak tot 
vroegtijdige ontruiming van de Bethlehemkliniek willen over
gaan. Minister Suurhoff merkt op, dat er in Den Haag alleen 
voldoende bedden voor~k"r aamvrouw en zijn. 

De Minister-President dringt er op aan, dat voor 
het geval niet üTJïïig ëen recE^spersoon kan worden gevonden, 
maar de aan de Bethlehemkliniek verbonden artsen zich indi
vidueel verbinden inzake de exploitatie van het ziekenhuis, 
aan de verpleegsters, die tegen 1 December zijn opgezegd, 
wordt medegedeeld, dat in afwachting van het overnemen van 
het beheer door een nieuwe rechtspersoon de kliniek in deze 
korte overgangstijd zal worden voortgezet. 
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Minister Luns is het met Minister Kernkamp 
eens, dat de betekenis van het juridische standpunt niet 
zo groot is, maar Indonesië beroept zich op juridische 
zaken, zodat een weerlegging daarvan wenselijk is, vooral 
ook omdat sommige Zuidamerikaanse landen wel gevoelig 
voor juridische argumenten zijn. Spreker meent, dat het 
Kabinet niet over elke redevoering behoeft te worden 
geraadpleegd, maar wel over het standpunt, dat moet wor
den ingenomen als de Indonesische resolutie zou worden 
aanvaard. 

Minister Beel sluit zich aan bij het standpunt 
van de Minister-President, maar heeft nog twee vragen. In 
de eerste plaats zou spreker een beslissing over het al 
of niet voortzetten van Nederlandse deelneming aan de be
sprekingen van deze kwestie in de Assemblee niet alleen 
aan Von Balluseck willen overlaten. In de tweede plaats 
zou spreker gaarne weten of voor de resolutie een twee
derden meerderheid nodig is. 

Minister Luns deelt mede, dat de Australische 
Minister Casey aandrang op hem heeft uitgeoefend om nog 
naar New York terug te komen, maar onze delegatie staat 
in voortdurend contact met Buitenlandse Zaken. Von 
Balluseck zal ook niet zelfstandig een beslissing in deze 
zaken nemen. Spreker zou nog voor het houden van een 
redevoering naar New York kunnen gaan, maar wil nog 
eerst even het verloop van de besprekingen afwachten. 
Voer aanvaarding van de resolutie zal ongetwijfeld een 
tweederden meerderheid vereist zijn, maar vorig jaar is 
een Braziliaans voorstel aanvaard om over trustschaps-
zaken met gewone meerderheid te beslissen en spreker ver
wacht, dat Indonesië thans ook hierop zal aandringen. 

Minister B_eel acht het wel wenselijk, dat 
Minister Luns nog aan-Eet debat over deze zaak deelneemt. 
Minister Kernkamp zou het beter achten als Minister Luns 
ook nog dë"~vergadering van de politieke commissie zou 
bijwonen. De Minister-President stelt voor aan Minister 
Luns over te TaxJë*n~o"m over EIT~juiste moment voor een 
nieuw bezoek aan de Verenigde Naties te beslissen. De 
Raad verklaart zich hiermede accoord. 

3 h. Bijeenkomst Raad van Ministers van de KSG (Zie notulen 
" IE dd.~^5"0ctober ï35TT~punt 3~e7 * 

Minister Zijlstra deelt omtrent de vergadering 
van de Raad van MinTitërs ïn Luxembrug mede, dat.hij over 
het Arbeidsverdrag de opmerkingen van Minister Suurhoff 
heeft gemaakt. Er is overeenstemming over het verdrag be
reikt. Omtrent het verdrag met Engeland is besloten, dat 
de commissie van experts nog zal spreken over de juridische 
punten, waarna dit op een nieuwe vergadering van de Raad 
van Ministers weer ter tafel zal komen. De Hoge Autoriteit 
is voorts van plan met Mendès France over dit verdrag te 
spreken, aangezien deze zich er tegen zou hebben verklaard. 
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Spreker heeft opdracht gegeven in de commissie van experts 
ook de kwestie van de verhoging van het aantal leden van 
de Associatieraad van vier op zes aan de orde te stellen. 
Men zal twee argumenten hiertegen aanvoeren, nl dat de 
KSG een supranationaal karakter heeft en dat het redelijk 
moet worden geacht, dat in de Associatieraad een Fransman, 
een Duitser, een Italiaan en iemand uit Benelux zit
ting heeft. Spreker wijst er voorts op, dat de zaken, 
waarover in de Associatieraad wordt gesproken, bijna alle * 
vallen onder de dingen, waaromtrent de Raad van Ministers 
instructies aan de Hoge Autoriteit moet geven. De Minister-
President acht de kwestie van het aantal leden van de 
Xssoc"ïatïeraad van veel belang als het zwaartepunt der 
beslissingen in deze Raad zou komen te liggen. Om deze 
gedachte beter aanvaardbaar te maken verdient het misschien 
de voorkeur voor te stellen, dat de gehele Hoge Autoriteit 
deel zal uitmaken van de Associatieraad, waarbij men de 
grootte van de Engelse vertegenwoordiging aan Engeland 
kan overlaten. Bij het beleid ten aanzien van kolen en 
staal kan het standpunt van Nederlanders anders zijn dan 
van België en Luxemburg. 

Minister Bev_e_n informeert wanneer de President 
van de Hoge AutoritëTt Monnet moet worden herbenoemd. 
Minister Zijlstra antwoordt, dat dit is uitgesteld tot 
Januari of FeTöruari; het is onzeker of de Franse Rege
ring Monnet opnieuw zal voordragen. 

4. Grenswijziging tussen de gemeenten 01denzaal en Losser 
TBriëT van cTë Mïnister~Van Binnen! aria's e 'Zaleen cïïï. TH"" 
October 1954, nr 11343, met bijlagen) 

5. Ondertekening van een aanvullend pgotocol van de monetaire 
overeenkomst met d"ë~BeIg"isch-Suxemburgse ~Ec5nomi3chë~Üniê* 
(Brief~"van~de Minister van Financïe'n dcC. 2~2"~0ctobë"r~T§5?> 
nr 167, met bijlage) 

ib. Aanwijzing van Hoofddorp als plaats, waar in éEs kanton 
Haarlem ook tërecnTzit:5ing'ên kunnen worïïen gehöüclen 
r^ntwerp-Fësluit) É _ _ 

7. Wijziging van de Instellingswet Productschap voor Groenten 
en Fruit TBnef van de Minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie dd. 21 October 1954, nr B 1942, met 
bijlagen) 

6. Besluit op de Raad voor de Jeugdvorming (Brief van de 
Minister van Onderwijs,Kunsten e n""We ten schappen dd. 
25 October 1954, nr 450360, met ontwerp-besluit) 

9» Regeling van aanspraken op uitkering terzake van Duitse 
'p-ntenyerzëkeringen van~Nec[erIanHse werknemers! "dié m de, 
sgttingstijd "In KëlTTHi'is'e Rijk' 'in loondienst zijn ge-

'f. De punten 4 t/m 9 worden zonder discussie aanvaard. 
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