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ZEER GEHEIM 

O Ex.nr ^ 

Notulen van de vergadering, 
p maandag 7 mei 1956 in de Trèveszaal, aan-
s morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

De Minister-President Drees en de Minis
ters Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, 
Cals, Van de Kieft, Mansholt, Van Oven, 
Staf? Suurhoff, Van Thiel, ¥itte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Kernkamp en Luns) 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a, Vestiging van zetel van nieuwe bisschoppen (Zie 
notulen MR dd. 10 oktober 1956_, punt 2 c) 

Minister Van Oven stelt voor akkoord te gaan 
met de goedkeuring van vestiging van de zetel van een 
Rooms-Katholieke bisschop in Rotterdam en in Gro
ningen. De Raad besluit aldus. 

Minister Van Oven deelt voorts mede, dat 
hij op verzoek van de Minister-President de wijding 
van de nieuwe bisschop van Rotterdam zal bijwonen. 
Minister Beel deelt mede, dat een overeenkomstig 
verzoek is gedaan ten aanzien van de wijding van 
de bisschop in Groningen» 

2 b. Representatie 

1 . De Minister-President heeft een uitnodiging 
ontvangen voor de onthulling op 3 juni van hét 
Groesbeek-monument bij Nijmegen, waarvoor ook de 
Hertog van Gloucester zal komen. Minister Staf 
is van oordeel, dat de Ministers van Buitenland
se Zaken en van Defensie deze uitnodiging zullen 
kunnen aanvaarden. 

2 . De Raad bespreekt in het'kort wie uitgeno
digd zullen worden voor het regeringsdiner in het 
Frans-Halsmuseum in Haarlem ter gelegenheid van 
het staatsiebezoek van de Groothertogin van Luxem
burg. 

3 . Besloten wordt, dat alle ministers, die een 
uitnodiging voor het erecomité van de Rembrandt-
herdenking hebben ontvangen, deze zullen aannemen» 
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3 d. De tiërcering der Indische pensioenen (Zie 
notulen MR dd.9 april 1956, punt 3 aj 

Minister Beyen herinnert eraan, dat 
ten aanzien van de Nederlandse aanvulling van 
de getiërceerde Indische pensioenen is medege
deeld, dat dit niet voor_niet-Nederlanders zou 
gelden. Minister Van de Kieft heeft gezien, dat 
van de ongeveer 425 gevallen er 350 "betrekking 
hebben op minderen van het vroegere ICNTL uit 
België, Oostenrijk, Zwitserland enz. Het lijkt 
hem bijna onmogelijk hun geen aanvulling te ge
ven. Se Minister-Presid ent meent ook, toen hij 
deze cijfers zag, dat dit moeilijk zal zijn. Wel 
is spreker van oordeel, dat deze pensioenen aan 
Indonesiërs aanvankelijk buiten de aanvulling ge
laten moeten worden. Minister Beyen is bereid zich 
bij deze conclusies aan te sluiten. 

3 e . De Europese integratie 

Minister Beyen deelt mede, dat in Parijs 
ook een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van de 
zes Ministers van Buitenlandse Zaken van de ICSG-
landen. Daarbij is besloten, dat op 2S} 3>0 en 31 
mei in Venetië een nieuwe bijeenkomst zal plaats
vinden om te beslissen over de vraag of er voldoen
de overeenstemming bestaat over wat in het rapport-
Spaak wordt voorgesteld om tot een of twee rege
ringsconferenties te komen. Minister Zijlstra is 
van oordeel, dat dan vóór 29 mei de Ministerraad 
zich zal moeten uitspreken over de punten, waarop 
wel of (nog) niet concessies kunnen worden gedaan. 
Minister Beyen antwoordt, dat een nota van Buiten
landse Zaken in voorbereiding is5 spreker meent, 
dat de Ministerraad desnoods een afzonderlijke ver
gadering aan dit vraagstuk zal moeten wijden. 

— kadere wijziging van artikel 40 van het Wetboek van 
" Strafvordering (Wetsontwerp,) 

— Naturalisatie van Ixiiaa Maria Berikhoven en 19 an
deren (Wetsontwerp) 

De punten 4 en 5 worden zonder discussie 
aanvaard. 

£i Verlenging van verlof zonder behoud van bezoldiging 
yan Ir.J.H.Brinkgreve (Brief van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening dd. 23 
april 1956, nr A.4339) 

Minister Beel meende, dat dergelijke zaken 
niet meer in de Ministerraad behoeven te komen. De 
Minister-President meent, dat dit zou worden nage
gaan. De Raad verklaart zich met het onderhavige 
voorstel akkoord. 
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