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aangevangen »s morgens om e l f uur en 
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Aanwezig: 
de M i n i s t e r s 
Beyen, De Brui 

n 4 1 . Notulen van de_vergadering 
A*.^fe: ~~~~ Z~ 

De Minister-President Drees en 
Altera (vanaf punt 2 e), Beel, 
DofSe?, Van de Kieft, Mansholt, Staf, ITan Thi 
Witte én Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Cals, Kernkamp, Luns en Suurhoff) 

Secretaris: J.Middelburg 

van 3 Januari 1955 

jn, 
el, 

Minister Beel deelt mede, dat de ambtelijke 
commissie de namen van enkele beeldhouwers en architecten 
heeft genoemd aan wie een ontwerp voor een monument ge
vraagd zou kunnen worden. Ook vernam spreker enkele be
zwaren tegen de gedachte om alleen aan de beeldhouwer 
Mari Andriessen direct een opdracht voor een monument 
te geven. De Raad besluit over deze kwestie in de vol
gende vergadering nog verder te spreken als ook Minister 
Algera aanwezig is. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Overkomst van de Gouverneur van Nieuw-Guinea (Zie 

tTa] 
7r s ^Ji 
' z > * r / <) Ï^^M^d.~3"_Janüarï_l9557~p7ïn 

^ f f f e Minister-President ae e 

no-

lt mede, dat Gouver-
eur Van Baal Dinsdag zal aankomen. Hij stelt voor, 
dat een ministeriële bespreking met Van Baal zal plaats 
vinden, hetzii in Den Haag, hetzij bij Minister Kernkamp 
thuis, als deze nog niet het huis verlaat. De Raad be
sluit, dat de Minister-President en de Ministers Bleel> 
Kernkamp en Luns aan deze bespreking zullen deelnemen, 
terwijl ook Minister Staf er bij zal worden betrokken 
als in Den Haag wordt vergaderd in verband met de kwes
tie van de defensie van Nieuw-Guinea. 

£-£i Bezoek Philadelphiaorkest aan Eurc opa 

TllMO+QV, Minister Beel deelt als Minister van Onderwijs, 
orkeï? in\!? e n S? h a? p e n a'i- m e d e' d a t h e t Philadelphial 
«™i ** M e i en J u n i l n Europa concerten zal geven. In 

gebouworkest aan Amerika dit orkest ook uit te nodigen 
een of twee concerten in Nederland te geven. Dit zoS in 
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3. Buitenlands^^eleid 

fafljuj / > ^ H r u l P aan Indi^M_^deiOanderS. 

Kortenhorst niet geKöoH, maar intussen w ei. d® t e k s* Jjp 
van ontvangen. Bij het overleg over deze stichting heeft 
sureker gezegd, dat men ni^t moet steunen als de Regering 
niet wil helpen, maar alleen als de Regering met kan 
helpen, terwijl men zich bovendien meer op steun m Indo
nesië zal moeten richten. De Minister zal hierover nog 
nader met-de Stichting spreken. 

<7. / y J%Pb* gggoek van Zweeds Koningspaar 

"Z*/. Minister Bevjsn deelt mede, dat de Koning en 
&A /^6/V^&^Koningin van Zweden van 25 tot 27 April een staatsiebe-

/̂ *.7.noV aa-n nnei lanri -zul 1 P.n brengen. De bedachte bestaat 

Minister Bê e_n deelt mede, dat de Koning en 
«Koningin i 
Vzoek aan ( 

f/'/(L Jh */J0// om ditmaal geen ontvangst van de Ministerraad in de 
* ^ / V *V Ridderzaal te houden, maar een déjeuner in het Maurits-

IsJQ In/jJ/T/^-huis aan te bieden. Minister Beel stelt voor, dat hier-
lu CsLêï, fflj f Cover ook contact wordt opgenomen met Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, Minister Mansholt acht het wenselijk, 
dat bij dit bezoek ook aan Eet Noorden van het land wordt 
gedacht. De gedachte wordt geopperd een rit over de af
sluitdijk te maken en een tocht over de Eriese meren. 
Minister Zijlstra zou gaarne vooraf zien welke bedrijven 
bezocht zullen worden. Minister Beven acht het daartoe 
de beste weg, dat de Departementen over eventuele wensen 
in contact treden met de afdeling Protocol. 

<*7,' /jJtstë, je. Vergadering van c Ministers van Verkeer van de KSG-landen 

jUWUlitpdyl Minister Alge ra deelt mede, dat op 20 Januari 
JrfA £t h ló fren, verêadering zal plaatsvinden van de Ministers van 
(OCi. ''§ f* <v* Verkeer van de KSG, waarbij een tractaat aan de orde komt 

inzake de directe internationale spoorwegtarieven. Hoe
wel dit onderwerp op de agenda voor die vergadering is 
geplaatst, heeft spreker van de stukken nog niets gezien. 
l i n 2 } °Ver de i n h o u d van het tractaat tussen de experts 
nog geen overeenstemming is bereikt. Omstreden punten ziin 
nog enerzijds de regelin. van het beroepsrecht en de ver
houding van het tractaat tot de nationale wetgeving 

ÏÏ^SJÏt V Ï Ï S " * Vaï de r ef? l i n ê -elf.lafS?giaat-
in Nederland L « L V a D d e ̂ ^lidkheden, dat anders dan 
een tak van h Sïï°™Ss?n i n de a n d e r e vijf landen niet 
Ivn TZ?ZA f\- ^e^iDfsleven vormen, maar meer als een 

vertonen. Een van de voorstellen voor het tractaat 13 
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dat men de fJf/^|wJ5-
1
nr^/Sarv°ofr

8deiLferïrnaee 
neven wil ̂ ten verdwiajen, Ji ^ d e ontvangs-fcen 

SïtSSeS! Als voSr^unifSrle aegressilve tarieven worden 
aanvaaïa helft dit belangrijke consequenties voor Neder-
K X aangezien aan het kolenvervoer aoor ae binnenvaart 
goelkoptr zou worden. Over deze kwesties wordt een nota 
loorbereia, welke gebaseera zal zijn op ae standvan 
-dit vraagstuk op het ogenblikj aeze nota zou m de vol
gend! vergadering van ae Ministerraad aan ae orae kunnen 

De Minister-President oordeelt thans over de 
zaak zelf nieTTmaar" wijst er op, dat voor beraad in ae 
Regering voldoende tijd moet worden gelaten. Met het oog 
hierop vraagt spreker zich af of niet kan worden gezegd, 
dat een behanaeling van het tractaat op ae vergaaering 
van 20 Januari te vroeg is. 

Minister Zijlstra is van mening, dat het hier 
een politiek vraagstuk van de eerste orde betreft. Een 
regeling van dit onderwerp in een verdrag tussen de zes 
landen is voorzien in het KSG—verdrag. De verwachting be
staat, dat Frankrijk hieraan wel wil meedoen, maar Duits
land niet. Op ambtelijk niveau is men reeds een jaar met 
het overleg hierover doende. Een gevaar ' hierbij is, dat 
ae Duitsers, 'aie op het gebiea van het verkeer een geheel 
verkeerde politiek voeren, achter de Nederlanders aanlo
pen. Op ambtelijk niveau komt men er ook niet meer uit. 
Spreker pleit niet voor forcering van de Ministerraad, 
maar het is wel wenselijk, dat de Raad een beslissing 
kan nemen over de hoofdlijnen en met name over de vraag 
in hoeverre de Regering bereid is financiële consequen
ties van een regeling op een randgebied van de KSG af te 
wegen tegen andere zaken, welke daartegenover staan. 
Daarbij neemt hij aan, 'lat men op de vergadering van 20 
Januari nog niet een tractaat zal kunnen ondertekenen. 

Minister Algera zegt, dat het overleg vooral 
lang duurt door de tegenstellingen tussen de landen. De 
Minister-President merkt op, dat men niet moet wachten 
met dergelijke zaleen in de Ministerraad té brengen tot 
daarover tussen de ambtenaren van de verschillende landen 
overeenstemming is bereikt. Spreker zal er gaarne toe 
meewerken om in de volgende vergadering, indien mogelijk, 
over enige hoofdlijnen te beslissen. 

Y°o£^£iSg_iny!|erkipgBtellin^ van enige wijzigingen van 
net_tarief_van ïnvoerrëcH^n^*0^we^^3linrfT 

ta^Ü * De
1 JËjaigjEeg-jresident merkt op, dat in het 

S l ° J ° V ? h £ t ^erhavigi-b-SSiuit onderwerpen zijn 
en* r o S n ( ï , a \ e e \ h o g e r t a r i e f v o o r gordijnrails3 
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