
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
nr. 794 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 4 December 1350, des morgens te 10 uur en 

des middags voortgezet, 
Plein 2 b. 

A a n w e z i g s D e Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, GStzen, s'Jacob, 
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen (bij de 
punten 1, 2a - 2c en 3a), Mansholt, Rutten, 
Van Schaik, Spitzen, Stikker, Struycken, 
Teulings en In 't Veld. 

Tevens is aanwezig bij de punten 2 - 4 
Staatssecretaris Blom. 

Secretaris: Drs. J» Middelburg. 

Notulen van de vergadering van 27. .Noveinber̂ ,.19J?_0.. 

Op .̂ Pkz-?JÈJÏ Punt 2 e, 1°, wordt "September" gewij
zigd ±m "IteceTmber". 

^P hlz» ..̂ , zeventiende regel, wordt "tractaten" 
gewijzigd in; "overeenkomsten". 

°P "blz» 3-8 wordt de laatste alinea 
als volgt gewijzigd; "Minister LiejCtinck deelt mede, dat bij 
de bepaling van de verko opwaard'e Van Taïïdbouwgronde n op de 
tweede peildatum als regel met de uitmergeling geen rekening 
is gehouden. Zowel de v/et op de vermogensaanwasbelasting als 
die op de vermogensheffing ineens schrijven voor, dat bij 
A.M.v.B. nadere regelen moeten worden gesteld om de uitmerge
ling in de berekening te betrekken voor zover deze bij de 
bepaling van het eindvermogen niet reeds op andere wijze 
in aanmerking is genomen.". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. De kwestie'van de Hoge Veluwe (zie notulen M.R. dd. 

2Y1TÖV. '19'SÖ, puni 2 jj. II 
Minister Lieftinck deelt mede, dat hij een bespre

king heeft gehad met enige vertegenwoordigers van de Raad 
van Bestuur, die op 1 Januari zijn werkzaamheden moet beëin
digen. Daarbij is men tot de conclusie gekomen, dat in hét 
wederoptredencte dagelijks bestuur geen meerderheid zal zijn 
te vormen om aan het voorzitterschap van Mr. Marchant een 
eind te maken. Daarom is thans een voorstel uitgewerkt, dat 
nog dit jaar de lening van de NUM zal worden opgezegd; 
gesteld voor deze moeilijkheden zal de Raad van Bestuur beseid 
zijn de Hoge Veluwe over te dragen aan de NUM, met de voor
waarde, dat deze het landgoed aan de Staat zal overdragen. 
De Regering zal dan gelegenheid hebben om op dezelfde dag# 
van de overdracht in een nota aan de Kamer een uiteenzetting 
te geven van de gang van zaken, terwijl vervolgens een wette
lijke regeling inzake het>beheer van de Hoge Veluwe kan worden 
voorbereid. Met "betrekking tot de liquidatie van de HUM deelt 
spreker mede, dat deze nog grote buitenlandse vorderingen 
heeft, die men nog hoopt te kunnen innen, 

Minister Rutten betreurt liet, dat er geen gelegen
heid is geweest om deze kwestie nog vooraf te bespreken. 
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zullen de landen van de Verenigde Naties China moeten gaan 
bestrijden. Men zal dat dan op de wijze moeten doen, die voor 
de Westerse landen het meest geschikt is, nl. niet te land, 
doch door de lucht en door een frlokkade op zee. De Canadese 
Ambassadeur heeft 's morgens aan spreker medegedeeld, dat de 
Canadese Regering ongeveer eenzelfde standpunt inneemt. Spre
ker zal gaarne vernemen of de Raad met dit standpunt instemt. 
De Mini s t e r-Pre si de nt is van oordeel, dat men voorzichtig zal 
moeten handelen, doch spreker is wel bezorgd dat men gaat 
spreken over het stellen van de 38ste breedtegraad als grens 
en over het overdragen van het bestuur over Formosa als con
cessie bovendien; dit zou een grote overwinning voor de com
munistische landen betekenen. 

Minister Joekes ondersteunt het standpunt, dat 
China niet als agressor zal worden aangewezen. Indien dit toch 
geschiedt zal men naar sprekers mening echter niet moeten na
laten ook te land weerstand te bieden. Minister Stikker wijst 
er op, dat in Korea thans reeds 500.000 man Chinese troepen 
staan. Bij een strijd te land zal de militaire mankracht 

/t aan het Westen worden onttrokken. 
—_/ jt^&>ZaM %uffa+ Minister s'' Jacob deelt mede, dat de Amerikanen in 

' verband met de behoeften in Azië de materiële toewijzing voor 
£- %X*&&*' Nederland hobbop' vertraagd. In verband hiermede jfeijn- de mili

taire plannen/gewijzigd en zal met behulp van de Canadese be-
//&<fi/*{/*% wapening een iloodvoorziening worden getroffen. De Mjnister-

** President informeert of er minimummaatregelen zijn genomen 
met betrekking tot bescherming allereerst van havens en 
vliegvelden. Minister s1Jacob deelt mede, dat er een minimum-

4
plan bestaat, doch dat in 1951 terzake iets meer kan worden 

Y£ gedaan. Spreker overweegt^ dat zolang voor de tanks, die zijn 
ontvangen, nog onvoldoende personeel is opgeleid, de hierbij 
behorende munitie in Engeland te laten. 

Continentale en Atlantische politiek, (zie notulen M.R. 
27 Nov. 195Ö, punt 4 d). 

Minister Stikker heeft aan Minister Van Zeeland ge
vraagd, wat deze bedoelde met zijn uitlating in de Belgische 
Kamer, dat de Belgische Regering de gedachte van een Europees 
leger ondersteunt. Daarbij bleek, dat Minister Van Zeeland 
niets voelt voor de Franse plannen inzake een gemeenschappe
lijk budget en een Europese Minister van Defensie. (Terloops 
merkt spreker op, dat de Luxemburgse Minister Bech zich wel 
voor het plan-Schuman inzake de kolen- en staalindustrie heeft 
uitgesproken, doqh tegen een marchë unique is). 

Spreker heeft voorts een uitvoerig onderhoud gehad 
met de heer Monnet. Deze deelde mede, dat de Franse Regering 
denkt aan een fusie van de zes landen op het continent, aan
gezien het een herleving van het Duitse militairisme vreest. 
Spreker heeft er op gewezen, dat bij een dergelijke fusie 
Duiteland waarschijnlijkbinnen enkele jaren de leiding hierin 
zou hebben, terwijl voorts voor Nederland de deelneming van 
politiek zwakke partners (zoals Italië en Frankrijk) weinig 
aantrekkelijk is. Spreker heeft doen aitkomen, dat Nederland 
wel voor het kolen- en staalplan is, waarbij Engeland zich zeer 
wel zou kunnen aansluiten, en dat Nederland ook voorstander, 
is van een supranationale landbouw- en transportorganisatie. 
Met betrekking tot de defensie verwerpt Nederland evenwel de 
vorming van een continentaal blok. 

Spreker heeft voorts vernomen, dat de Gedeputeerden 
in Londen o.a. hebben besloten ook over de Nederlandse sug
gesties te spreken; ook de Franse Gedeputeerde heeft dit ge
accepteerd. De mogelijkheid bestaat, dat de Ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Defensie de volgende week in Washing
ton zullen bijeenkomen, o 
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Minister s'Jacob deelt mede, dat de militaire des
kundigen vandaag in Londen bijeenkomen. Spreker heeft de 
instructie aan Generaal Kruis gegeven zich tegen'het plan-
Pleven sterk te verzetten\ de Franse generaals schijnen meer 
bereid tot overeenstemming terzake te komen dan de Franse 
Regering. 

De Minister-President vestigt de aandacht op een 
brief, waarin opmerkingen worden gemaakt inzake de militaire 
inspanning van Nederland. Spreker acht het niet wenselijk, dat 
op deze wijze opmerkingen aan de Nederlandse Regering worden 
gezonden. Minister Stikker stelt voor, dat hij deze brief 
zal beantwoorden. Aldus wordt besloten. 

. 4d. De Benelus Ministersconferentie. 

t^é**^,^**4^4* Minister Stikker heeft met Minister Van Zeeland 
ftfq* *// &/ het Beneluxprobleem besproken; deze deelde mede, dat de Bel-

j * gische Kamer bezwaren had ontwikkeld inzake de Benelux, welke 
P&'ÏAf /ZJ***^ niet alleen de kanalenkwestie betroffen. Minister Van Zeeland 

*s> heeft gezegd, dat hij voorstander is van de totstandkoming 
<* van de economische unie, doch dat hij verwacht, dat de Bel

gische Kamer dit niet zou aanvaarden zonder een oplossing 
voor de kanalenkwestie. Spreker heeft als zijn mening te ken
nen gegeven, dat een overeenstemming, tezamen met een Neder
landse toezegging inzake een Moerdijk-kanaal, niet door de 
Nederlandse Kamers zou worden aanvaard. Spreker heeft voorts 
aan Minister Van Zeeland medegedeeld, dat over de vorm van 
het verdrag nog verschillende suggesties zijn gedaan, zodat 
betwijfeld kan worden of de volgende week reeds het verdrag 
zal kunnen worden gesloten. De Mini ster-Pre sident zou het 
eveneens wenselijk achten, indien de Ministersconferentie zou 
worden uitgesteld. Men zal het dan daarheen moeten leiden, dat 
enkele Ministers contact met elkaar hebben over bepaalde 
punten. Minister Stikker heeft ook voorgesteld, dat de Raad 
van Presidenten deze punten zal bespreken en dat enkele Bene-
luxministers nog vooroverleg zullen plegen. Minister Van Zee
land was het hiermede eens. tegen 

Minister Van den Brink heeft/Verschuiving van de 
conferentie naar Januari geen bezwaar. Het vooroverleg tussen 
enkele Ministers zal men echter niet moeten aankondigen, aan
gezien de pers dan een communiqué verwacht. Spreker is het 
eens met de heer Spierenburg, dat met betrekking tot de con-
vertabiliteit een belangrijke stap moet worden gedaan en dat 
een Beneluxorgaan voor de handelspolitiek overeenkomstig de 
BEB moet worden gevormd. Ten aanzien van het beleid tot 
sluiting van de betalingsbalans zal dus overeenstemming moeten 
bestaan, terwijl de landen het ook over de kanalenkwestie 
eens zullen moeten worden. De zakelijke argumenten tegen een 
accoord inzake een Moerdijkkanaal zijn zwak; het is alleen 
een psychologische kwestie. Spreker verwacht, dat de Regering 
op dit punt een meerderheid in het parlement zal kunnen krij
gen. De Minister-President deelt mede, dat in de vergadering 
met de Tweede-Kamerleden en anderen, welke afgelopen Zaterdag 
is gehouden, van veel tegenstand bleek. 

Minister Lieftinck is van oordeel, dat de Belgen 
openlijfe of bedekte protectie van de Rijnvaart via Antwerpen 
achterwege zullen moeten laten als het Moerdijkkanaal er ie. 
Minister Van den Brink is van mening, dat men een overeenkomst 
over de Rijnvaartpremies en dergelijke discriminerende maat
regelen met de Belgen zal moeten maken als voorwaarde voor een 
accoord over de kanalenkwestie. De Minister-President wijst 
er op, dat omtrent de kanalenkwestie bok het overleg met de 
Eerste Kamer van belang is, aangezien deze indertijd het voor
stel inzake 'de aanleg van een kanaal heeft verworpen. Spreker 
stelt voor in de REA verder te spreker over de Beneluxconferea* 
tie. Aldus wordt besloten. I 


