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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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kunnen worden gezonden, waarna zou kunnen worden besloten 
aan de Interdepartementale Loon- en Prijscommissie (LPE) 
opdracht te geven hierover vooroverleg te plegen, zodat na 
sprekers terugkeer in de Ministerraad een discussie hier
over kan worden gehouden.] 

& 

2 f. Bevestiging en afkondiging van het Statuut (Zie notu-
rpT" TeïTMR dd, 20 'September 19547 •punt_2"ï")"'~ 

"* ' y Minister Kernkamp deelt mede, dat over de pro
cedure voor de bevestiging en afkondiging van het Statuut 
overleg is gepleegd met Suriname en de Antillen, waarbij 
is gebleken, dat men in deze Rijksdelen wel met het voor
stel accoord zal kunnen gaan. Het voornemen bestaat nu 
om de plechtige Verenigde Vergadering van de Staten-G-eneraal 
te houden op 15 December om drie uur. De Raad verklaart 
zich hiermede accoord en besluit voorts, ïïaT~het Rijk 
de kosten van logies en plaatselijk transport van de be
trokken vertegenwoordigers van de Rijksdelen zal betalen, 
maar dat men de overtochtskosten zelf moet dragen, terwijl 
ook geen uitrustingskosten zullen worden vergoed. Daarnaast 
zal worden nagegaan of de plechtigheid eenzelfde karakter 
zal kunnen hebben als die van de opening van de Staten-
Generaal, Tenslotte zal een Regeringsdiner worden gehouden. 

J.» Buitenlands beleid 

Si Infiltratie in Nieuw-Guinea (Zie notulen MR dd. 25 Oc-
" Tëb"er 1954, punt 3" h)" 

Minister Kernkamp deelt mede, dat de eerder-
vermelde landing van Tnclönesiërs al op 21 October heeft 
plaats gehad. Deze gebeurde bij Omba, dus niet in de 
Etnabaai. De Nederlandse militairen, die met vliegtuigen 
zijn overgebracht, hebben reeds contact met deze infil
tranten gekregen. Afgesproken is, dat omtrent deze infil
tratie van bep;erkte omvang nog geen inlichtingen aan 
Australië of andere landen zullen worden gegeven. 

i_ki gezoek van de Keizer van Ethiopië (Zie notulen MR dd. 
ÏÏ5 October 19547~ünT"TTö') 

De Raad wijdt enige aandacht aan het programma 
voor het bezoek van de Keizer van Ethiopië en daarbij ge
rezen moeilijkheden in verband met de mogelijkheid, dat 
het voorbereide bezoek aan Eindhoven niet zal plaatsvinden. 

i_2«. ̂ SH^ËË^sjgienwerking (Zie notulen MR dd. 25 October 
T554, punt 3 af 

_ _ Minister Bevjm deelt mede, dat Drs Van der Beugel 
tU ?+rf*'s v a n personën~üit de omgeving van Mendes Franc e 
heeit begrepen, dat de gedachten over een Duits-Pran.se 
samenwerking nog in een stadium van vaagheid verkeren, nu 
ae transen nog niet weten wat zij zouden kunnen voorstellen 
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en de Buiteers nog minder over deze gedachten weten. 
Wat de vraag betreft of van de zijde der Beneluxlanden 
een stap terzake zal worden gedaan, meent spreker, dat 
dit daarom beter nog niet kan worden gedaan, Ook de 
gedachten over de armament pool bleken nog vaag te zijn. 
Wel krijgt men de indruk, dat hiermede geen stap naar 
economische samenwerking wordt gedaan. 

Minister Mansholt is over de te verwachten ont
wikkeling niet zo gerust, nu Mendes France heeft medege
deeld, dat in principe overeenstemming is bereikt over 
de afzet van graan en suiker. Blijkens een rapport van de 
landbouwattaché in Parijs heerst bij de Franse landbouw
organisaties thans de stemming, dat zij eindelijk hun 
zin krijgen, doordat er productenovereenkomsten komen, 
hetgeen reeds lang zowel van de zijde van de Franse als 
van de Duitse landbouworganisaties is nagestreefd. 
Terwijl het op de laatste conferentie van de Europese 
landbouwministers gelukt is de kwestie van de landbouw-
integratie onder te brengen bij de OEEG, komt men langs 
een omweg thans weer met deze productenovereenkomsten. 
Spreker heeft ook vernomen, dat er een tegenstelling be
staat tussen Mendès France en de Franse Minister van 
Landbouw, zodat het mogelijk is, dat laats1jpnoemae zal 
worden vervangen, mede in verband met de omstandigheid, 
dat Mendes France hecht aan de steun van de landbouwor
ganisaties. Be grote Franse landbouworganisaties hebben 
reeds enige tijd contact met het Duitse Boerenverbond. 

!_d_i De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

• Minister Luns deelt mede, dat hij enige dagen 
in Washington is geweeïït, waarbij hij in een bespreking 
met Bedell Smith en zijn opvolger Hoover met klem gepleit 
heeft voor steun aan de SUNFED, het fonds voor de onder
ontwikkelde landen. Bij de bespreking van deze kwestie 
in de Verenigde Naties bleek inderdaad, dat Amerika en 
Engeland weinig geneigdheid vertonen aan de SUNFED mee 
te werken. De interventie van Nederland is echter nuttig 
geweest, aangezien dit de goodwill voor ons land zeer 
heeft vergroot (hetgeen ook van belang is voor de be
handeling van de Ni euw-Guinea-kwe stiet), terwijl de grote 
mogendheden thans niet meer zo afkerig tegenover dit 
plan konden staan als vorig jaar, aangezien hun argument, 
dat de andere landen, die zouden kunnen geven, niet be
reid zijn iets te doen, niet meer opging. Zonder dat een 
concreet bedrag is genoemd, hechtte men toch geloof aan 
onze goede bedoelingen in dit opzicht. In een Nederlandse 
resolutie, die is ingediend, wordt o.a. voorgesteld in 
beginsel te besluiten de SUNFED in te stellen en de Belg 
Scheyven verder te laten consulteren. Daarop is van Bel
gische zijde zonder overleg een resolutie ingediend, welke 
niet verder ging dan wat op de desbetreffende vergadering 
van de ECOSOC is besloten. Een negentiental minder ont
wikkelde landen hebben verder een resolutie 'ingediend, 
waarin de algemene vergadering wordt gevraagd te besluiten 
om ten gunste van de SUNFED een commissie van voorbereiding 
in te stellen, die een statuut zal voorbereiden. 
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