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MINISTERRAAD 
nr. 706 

Ex.nr. /Z 

0< 

A a n w e z i g 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Woensdag 2 Augustus 1950, des morgens te 9 uur en 

des middags voortgezet, 
Plein 2 b. 

/. 

De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
Lieftinck, Mansholt, Rutten, van Schaik, 
Schokking, Spitzen, Stikker, Struycken en 
in 't Veld o (De Ministers van Maarseveen 
en Teulings zijn afwezig.) 

Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris _Blom 
en Staatssecretaris Pockema Andreae ("bij 
punt 5) 

Secretaris; Drs, J. Middelburg. 

Juli 1950. 

Op blz. 4 wordt de zin beginnende op de tiende 
regel als volgT gëvvi jzigdt "Spreker stelt voor niettemin de 
weg te volgen, die in het telegram van Minister van Maarse
veen werd aangegeven, en derhalve tot een spoedige instel
ling. .. . " . 

Op blz. 7, punt 4 c, tweede alinea, moet de tiende 
regel als volgt worden gele zeni "van art. 59a wenselijk, 
echter met meer bewegingsvrijheid voor Nederland in verband 
met Suriname, de Antillen". De voorlaatste alinea wordt als 
volgt gewijzigd. "Minister Jjoek_e_s_ merkt met betrekking tot 
punt 3 c op blz. 5 op, dat tegen voorlegging der aanbevelin
gen der Assemblee aan het parlement naar zijn mening geen 
bezwaar bestaat, doch dat de Regering vrij moet blijven 
om al dan niet tot aanvaarding van de aanbevelingen te advi
seren, evenals dat het geval is bij de conventies van de 
Internationale Arbeids-Organisatie. Voorts is spreker van 
oordeel, dat het wenselijk is. dat ook de toegevoegde leden 
(West-Duitsland en Saargebied) met deskundigen aan het werk 
van commissies zullen mogen medewerken.'1. 

OP jlz.__ 9, derde regel van onder van de eerste 
alinea, wordt"~~"ïrTl?est-Duitsland'' gewijzigd in "er". 

OP l>lz« 11 ? punt 9? zevende regel, vervalt het 
woord "minimum", Achter dezelfde zin wordt to-egevoegd; 
"waarbij de bouw van een kleuterschool redelijk verantwoord 
is.". 

OP "blz. 13j punt 11, dertiende regel, wordt vóór 
"gepaard" tussengevoegd; "imperatief". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

a. 

mededelingen. 

Herziening_o_nderwijzerssalarissen (zie notulen M.R, 
25 JuniT950, punt 2 h en 3"Juli '1950, punt f b ) . 

De Minister-President 
Minister Rutten 
Binnenlandse 

waarin deze 
iaeeft een brief ontvangen van 

mede namens de Minister van ' 
Zaken machtiging verzoekt de middelbare 

diploma's Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis toe te 
voegen aan de lijst van diploma's, waarvoor volledige ont-
knikking van de onderwijzerssalarissen wordt toegestaan. 
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Ministerraad 
ZEER GEHEIM - 13 - dd.2-8-1950. 

5. De' defensiekwestie ^Vervolg) 

a. De negende conferentie van de Ministers van Buitenlandse 
'Zakeneer W. U.-landen,. 

•?I»K Minister Stikker deelt mede, dat bij de bespre
kingen op 1 Augustus irr^elTHaag Minister Bevin hem heeft 
uitgenodigd mondeling enkele vraagpunten t e noemen» A^s 

eerste vraagpunt heeft spreker de fcwestie-Korea genoemd; 
betekent de oorlog in Korea een groter gevaar voor alge
mene oorlog, minder gevaar of bestaat er twijfel over dit 
punt, waardoor men toch verstandig doet de defensievoorbe
reiding te bespoedigen. Als tweede vraagpunt heeft spreker 
genoemd de betekenis van de atoombom voor de vraag of men 
de defensie versterking al dan niet moet versnellen. Als 
derde punt heeft spreker te berde gebracht, dat bij een be
spreking van de defensie het Duitse vraagstuk niet kan wor
den omzeild. De besprekingen hebben zich dikwijls om deze 
drie kernvragen bewogen. Met betrekking tot de stemming 
van de verschillende landen heeft Bevin medegedeeld, dat 
Engeland thans bereid is om zich extra inspanningen te ge
troosten. In Korea is een halt toegeroepen aan de commu
nistische tactiek van "eivil war"; Rusland heeft het masker 
afgelegd en men kan zich gelukkig prijzen, dat Amerika 
zo snel is opgetreden, ofschoon het te betreuren is, dat 
Amerika Formosa er bij betrokken heeft. Bevin is niet in
gegaan op de kwestie van de atoombom, doch heeft wel ge
zegd, dat hij geen waarde hecht aan.de opvatting der mili
taire deskundigen inzake de gevaarzönes, die volgens deze 
militaire deskundigen op een vroeger tijdstip in 1957 zouden 
ligg3n, doch nu in 1954. Bevin is van oordeel, dat de 
landen van het Atlantisch Pact tot herbewapening moeten 
o/ergaan. In verband hiermede zal Engeland thans £ 100 min. 
meer voor defensie uitgeven, terwijl Bevin verwachtte, dat 
dit bedrag nog verder zou worden verhoogd. Met betrekking 
tot communistiscJShinaachtte Bevin erkenning de juiste po
litiek en kenschetsten<Üe Amerikaanse houding als onverstan
dig. De Engelse Minister achtte het op het ogenblik ook 
uitgesloten om tot herbewapening van Duitsland over te 
gaan. 

Minister Schuman heeft er op gewezen, dat er op 
militair terrein weinig plannen zijn; men weet bijv. niet 
welke tanks en welke afweer van tanks men nodig heeft,noch 
wat men onder een divisie verstaat. Schuman zag een moge
lijkheid om uit deze moeilij'kheden te komen door de werk
zaamheid van de Gedeputeerden in Londen. Frankrijk is 
voornemens 100 mld. francs meer voor defensie uit te geven. 
Met betrekking tot het Duitse vraagstuk en de kwestie van 
communistisch China was de Franse Minister het met Bevin 
eens. Minister Van Zeeland deelde mede, dat België* priori
teit aan de defensie heeft gegeven; België is voornemens 
de defensie-uitgaven sterk te verhogen,terwijl ook de pro
ductie van oorlogsmaterieel met f.1,5 mld zal worden ver-
£gi\Te?n-r,deel v a n d e z e grotere productie zou men aan 

betafin f lande2i t 8 r b e s c h i k k i nS willen stellen( zonder 

TTOV k -u , sP r e k e r heeft zelf medegedeeld, dat nog geen 
S ^ ! ? ^ S i 1 S S i n g raf genomen, doch dat hij de critiek van 
Minister ochuman wel kon onderschrijven. Spreker heeft ook 
bii ^ \ o ? n ; n g . ^ e n t a a r gebakt, dat de Gedeputeerden hier-
5Ï2-1J?? belangri3ke taak zullen hebben. Verheugend is het 
positieve standpunt van Amerika. Daarbij zal 
moeten streven de Amerikanen in antwoord3op LTvrlgenT 
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—-— ~~ L . A + l o r ,+-! onh P a c t voornemens 
wat de andere l anden van h e t £ ^ ^ s h e e f t spreker er op 
zijn te doen, niet zuur t.e *J* ö "* i t s l a n d misschien xn an-
gewezen, dat herbewapening van ^ s l a n ^ ^ _ 
dere l a n d e n p o l i t i e k e b e z w a r e n onomo j , e ^ n t e n 

ïmd de stemming der ^ ^ f ?e beïnvloeden, als Duitsland 
aanzien van de v e r d e d ^ï n § e ï ! 0 £Jen Wat betreft de extra 
b i j de v e r d e d i g i n g w o r d t b e t r o k k e n Va ^ 
inspanning van N e d e ^ n a n hoofdzakelijk met gebruik van de 
te kennen Sneven, dat men hoofdzakeliD terUggekeerd 
Nederlandse troepen, Jie uit ̂  zonder uitrustiging zijn, 
en die thans « ^ « ^ e " ? " s i e S zafSrmen vinden, waarvoor 
de mankracht voor drie ̂ i uitrusting nodig is. 
echter de ̂ reigkkxng ™ ^ J ~ ; e a t o t

ë
 resUlutie, 

*• *tiU* Minister Bevin is voorgesteld.Hierin is neerge-
£ 5 a f d a t ^ ^ s t i e van d e e ^ ^ £ ï ï a S f S : r 1 5 . S S n -
S n ïïïSïï geSfgenSmefvan nïfsïandpïnt van enkele I,ü, 
JïïdSïïaï de versnelling der herbewapening en dat de vx3f. 
w n -landen de noodzakelijke "emergency measures» zullen 
W.U.-landen ae f1"" 't h f t spreker er op gewezen, 
SaHederïand voo? zeerCge lasten zit en dat de Hegering 
Srzake nog geen besluit hleft genomen. Voorts wordt m de 
resolutie yeSeld, dat zo snel mogelijk inlichtingen aan 
de^edeputSen zullen worden gegeven, f* in het A m J ^ a n -
se memorandum van 28 Juli worden gevraagd. Tenslotte is be
goten dat elk land de productie zal opvoeren, daarbij 
Sn eiien inspanning combinerend met die der Amerikanen. 

Minister Mansholt heeft begrepen, dat zowel 
Schuman als Bevin DuiTsïümTiet bij de militaire verdedi
ging willen betrekken. Spreker informeert of Z13 er ook 
te4n zijn Duitsland te betrekken bij de militaire produc
tie, aangezien dit land hiervoor een belangrijke bijdrage 
zou kunnen leveren. Minister Stikker antwoordt, dat hio dit 
destijds bij de bespreking met de grote drie m Londen heeit 
gesuggereerd in een nota, doch dat hij hiervoor toen weinig 
gehoor heeft gevonden. De Minister-President wijst er op, 
dat voorlopig West-Duitsland nog een tekort heeft, dat in 
hoofdzaak door Amerika moet worden betaald. Minister Stikker 
merkt hierbij op, dat Duitsland het onderhoud van de acht 
divisies zelf betaalt. 

Minister Schokking acht het resultaat -van de 
conferentie in Den Haag m vergelijking met dat van de be
sprekingen in Fontainebleau enerzijds verheugend, ander
zijds teleurstellend. Verheugend,is, dat Engeland het be
drag, dat het meer aan herbewapening wil besteden verdubbeld 
heeft, terwijl ook Frankrijk voor een bedrag van 100 mld. 
frs. meer voor defensie zal uitgeven. Teleurstellend acht 
spreker het, dat geen positief besluit is genomen inzake 
inschakeling van West-Duitsland,- bij de verdediging en dat 
de gedeputeerden niet de opdracht hebben gekregen er naar 
te streven, dat België zich een grotere inspanning getroost 
in het bijzonder ten aanzien van de land-en luchtmacht. 

5 b. Versnelling van de Nederlandse herbewapening. 

Minister Schokking deelt ten aanzien van /de de
fensiebegroting 1951, waarvoor als streefcijer f.850 min, 
was gesteld,mede, dat men thans voor land-en luchtmacht tot 
een totaal van f,611 min. en voor de marine tot een totaal 
van f.285 min. is gekomen. Ten gevolge van de nieuwe maatre
gelen ter versnelling van de herbewapening zullen deze be
dragen verhoogd moeten worden, met naar raming f.286 min. 
voor het leger en de luchtmacht en met f. 11 min.voor de 
marine. -15— 


