
MINISTERRAAD 
Nr.945 

Vergadering gehouden op Maandag 20 Augustus 1951, aangevangen 
des morgens te 10 uur en des middags voortgezet, 

in de Trèveszaal. 

A a n w e z i g : De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Van Maarseveen, Mansholt, Peters, 
Staf, Stikker en Wemmers.(Afwezig zijn de 
Ministers Van den Brink, Joekes, Lieftinck, 
Mulderije, Rutten, Teulings en In 't Veld.) 
Tevens zijn aanwezig (bij de morgenvergade
ring) de Staatssecretarissen Blom en Götzen, 
Plv.Secretaris:Jhr.Mr.A»J.M.van Nispen tot 

• ' s :••••. Pannerden» 

1» Notulen van de vergadering van 13 Augustus 1951» 

Redactiewi j zigingen i 
OP bl3«l3« ..punt 13* 3dê alinea, vervalt: "(dia* het 

verziltingsprobleem) '** 

2« Ingekomen stukken en mededelingen. 

Voorzitter Eerste Kamer. 

De Raad kan er zich mede verenigen, dat Mr.Jonkman 
reeds thans wordt voorgedragen als Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-G-eneraal. 

3» Uniezaken. 

a* Ordehandhaving in de Ambonnezenkampen. 

Naar aanleiding van hetgeen in de vorige vergadering 
terzake werd besproken, merkt Minister Peters op, dat nog geen 
duidelijke afspraak is gemaakt over de verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de ordehandhaving in de kampen. Minister 
Van Maarseveen blijkt van mening, dat de politieke leiding 
bij het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen be
hoort te berusten en dat de Ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Wederopbouw voor zoveel in hun vermogen bij de uitvoering 
hulp hebbén te verlenen. Binnenlandse Zaken heeft door middel 
van de Dienst voor Maatschappelijke Zorg alleen de verzorging 
van de Ambonnezen op zich genomen. De Minister deelt mede, 
zijn ambtgenoot voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen te zul
len voorstellen bij gemeenschappelijke beschikking een opper-
officier aan te wijzen, meer in het bijzonder belast met de 
handhaving van de tucht onder de Ambonnezen» Staatssecretaris 
Gr'ötzen acht in de verzamelpost, opgenomen in de begroting 
van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 
een aanduiding gelegen, dat de verantwoordelijkheid in eerste 
instantie bij Minuor behoort te berusten. Hij vraagt zich 
alleen af hoe dit Ministerie b.v. bij incidenten ppdrachten 
kan geven aan personen, die door Binnenlandse Zaken of 
V/ederopbouw zijn aangewezen. De Minister-President acht het 
noodzakelijk, dat nauwkeuring wordx aigesproken hoe de be
voegdheden terzake zullen zijn verdeeld, opdat (o.a.^bij het 
onderzoek naar de vechtpartijen in het kamp te Vught) duide
lijk vaststaat, wie de eerst verantwoordelijke persoon is. 
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4 c. Benoeming van NATO-Ministers? 

De heer Harri ft heeft als Birector of the Befence 
Production Board onlangs in Londen te kennen gegeven, dat het 
noodzakelijk is, dat ieder land een NATO-Minister aanwijst. 
Minister Staf vraagt of deze uitlating, die samenvalt met de 
benoeming van Minister Bidault in Frankrijk, een wijdere strek
king heeft. Minister Stikker acht haar een gevolg, van het vast
lopen van de besprekingen over de militaire productie. De jtaad 
besluit de verdere ontwikkeling af te wachten. 

• 4 d. Het Vredesverdrag met Japan. 

Minister Stikker deelt mede, dat door het deelnemen 
van Rusland aan de conferentie te San Francisco het er niet 
gemakkelijker op is geworden vooral artikel 14 over de schade
vergoedingsplicht gewijzigd te krijgen. De Minister overweegt ' 
dan in de vorm van een briefwisseling of door het maken van 
een reserve terzake genoegdoening te verkdjgeni In het uiter
ste geval zou Nederland dienen te weigeren te tekenen; daar
door zou men in de kaart Van de Russische politiek spelen en 
ook toekomstige handelscontacten met Japan benadelen. De 
Minister-President begrijpt, dat moeilijk vastgehouden kan 
worden aan de beperking van het Japanse visrecht, maar meent, 
dat de Nederlandse Regering niet het recht heeft afstand te 
doen van de claims van Nederlanders. Zou men het toch doen 
dan zou wellicht de Nederlandse Regering tegenover haar bur-

- gers aansprakelijk worden. Minister Stikker wijst er op, 
dat in het verdrag alleen staat, dat de Regering eventuele 
aanspraken niet zal ondersteunen. Indien de Japanse rechter 
acties voor schadevergoeding afwijst kan.men voor het 
Internationale Gerechtshof procederen; dan zouden de Staten 
moeten optreden. De Raad besluit Minister Stikker te machti
gen om - rekening houdend met het bovenstaande - naar bevind 
van zaken te handelen. 

4 e . Het Europese leger. (Nota van-de Minister van Buitenlandse ' 
Zaken dd. 17 Augustus 1951, nr.1624) 

De Minister-President is van mening, dat in de inter
departementale nota de verschi!Tlende kanten van het vraagstuk 
goed zijn belicht, maar is van mening, dat in de nota, welke 
voor de Grote Brie zal worden opgesteld, de bezwaren nog 
scherper kunnen worden aangegeven. De Minister acht het 
hoogst ongewenst, indien een zo grote moot als voorgesteld 
in het plan-Pleven uit het beleid van de nationale Regering 
zou worden gelicht. Wegens het niet deelnemen van Engeland 
en Scandinavië is het plan weinig aantrekkelijk. Het gevaar 
bestaat, dat te sterk de Franse strategie wordt opgedrongen. 
Op de lange baan- is te vrezen, dat Duitsland de leiding over 
het europese leger zal bemachtigen. Spreker is van mening, da"fc 
he-c plan nog onvoldoende doordacht is en op verschillende 
punten - ook bij de uitvoering - vast moet lopen. 

Aan Italiaanse en Duitse zijde zijn nog belangrijke 
bedenkingen. Be mogelijkheid bestaat, dat door deelneming aan 
de besprekingen het plan in goede richting kan worden omge
bogen. "Essentiële bezwaren heeft de Minister-President tegen 
de volgende drie voorstellen. 

- Voorgesteld wordt, dat de Hoge Autoriteit uit één persoon 
zal bestaan. Beze zal Minister van Befensie voor alle deel
nemende landen, zijn. Hij zal hebben te beslissen over, al
thans overwegende invloed hebben op de productie, de verde
ling van de kosten e.d. Enorme militaire, economische, 
financiële en productiebelangen zullen deze commissaris in 
handen worden gelegd. Een concitio sine qua non is daarom 
voor spreker, dat de Hoge Autoriteit uit een college komt 
te bestaan. _R_ 
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— Onaanvaardbaar is, dat de nationale Regering niet zelf de 
beslissing zou hebben over het aandeel, dat zij financieel 
vermag bij te dragen. Er is geen beleid meer te voeren, in
dien dit punt de nationale Regering wordt ontnomen. Welis
waar betekent het een verzwakking, indien nooit een zwaar
dere verplichting mag worden opgelegd, dan iedere Regering 
verantwoord acht, maar in deze fase kan moeilijk anders wor
den bedongen. 

- Onaanvaardbaar is ook, dat het verdrag voor vijftig jaren 
zou moeten worden aangegaan, onverschillig eventuele regiem
wijzigingen bij de partners. Het voorbehoud zou daarom 
moeten worden gemaakt, dat men kan uittreden, indien een 
van de partners ophoudt een democratisch regiem te hebben. 

De Minister meent, dat men er naar behoort te stre
ven binnen redelijke grenzen tot coördinatie te komen. Het 
gaat te.ver centraal alle benoemingen, bevorderingen, beta
lingen e.d. te willen regelen. Op essentiële punten - zoals 
gelijkheid van diensttijd, standaardisatie met betrekking 
tot de bewapening, gelijkheid van indeling - ware coördinatie 
n,a te streven. 

Spreker stelt voor, datbv. Jhr.Tjarda van Starken-
borgh Generaal Eisenhower nog eenswijst op de zeer reële 
bezwaren, die thans .aan het plankleven. 

Minister Staf is ook van mening, dat de nota eën 
goed inzicht geeft. Z,i. dienen de bezwaren tegenover de 
Grote Drie zo scherp mogelijk te worden uiteengezet. Ook de 
Franse Regering zullen naar aanleiding van het interimrapport 
enige mededelingen dienen te worden gedaan-, daarbij zouden de 
bezwaren iets zwakker kunnen worden weergegeven. Spreker stelt 
voor de Belgische Regering een afschrift te zenden van de 
nota aan de Grote Drie5 het lijkt de Minister niet onaanne
melijk, dat in enkele opzichten met België een gelijk stand
punt kan worden ingenomen. Vervolgens stelt de Minister voor 
Engeland en de Scandinavische landen tot reacties bij de 
Grote Drie te bewegen. Naar zijn gevoelen staat men thans het 
onmogelijke voor en moet het plan uitlopen op een voorbijzet
ten van de nationale belangen. Veel zou bereikt worden, indien 
men de coördinatie zou beperken tot de parate divisies, die 
het 1/5 deel van de totale strijdmacht vormen. 

Minister Mansholt acht het van grote betekenis, 
dat een niet uitsluitend negatief standpunt door de Nederlandse 
^egering wordt ingenomen. Tegenover de grote offers, welke .• 
ook de komende jaren van de volkeren van West-Europa zullen 
worden gevraagd, moet een constructief vooruitzicht worden ge
boden. De Minister vraagt of het uitgesloten is, dat één 
Benelux-standpunt wordt ingenomen. Het gezamenlijk optreden . 
geeft ook m er kracht aan het betoog. Het Nederlandse stand
punt zal naar sprekers -uening met betrekking tot een toekom
stig Duits leger moeten inhouden, dat de militaire capaciteit 
van Duitsland zo goed mogelijk dient te worden benut en dat 
in afwijking van het Franse standpunt dan ook over vele bezwa
ren dient te worden heengestapt. Waarschijnlijk zal de 
Benelux een sterke Duitse Wsermacht kunnen voorstaan. 

Minister Van Maarseveen geeft zijn mening onder 
het nodige voorbehoud, omdat hij terzake niet volledig ge
oriënteerd is. Spreker heeft de indruk, dat het gevolg zal 
zijn, dat men over eigen militairen niets meer te zeggen zal 
hebben en dat logisch de opzet behoort uit te lopen pp een 
militaire dictatuur. Ook financieel zal men belangrijk in_ 
zijn beslissingsbevoegdheid beknot worden. Bevatta#het huidige 
voorstel het enige middel om het Communisme efficiënt te 
"bestrijden, dan zou spreker daar nog mede accoord kunnen gaan, 
maar hij acht andere mogelijkheden zeer wel verwezenlijkbaar. 
Het huidige voorstel acht hij bovendien onpractisch. 
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Minister Albregts heeft analoge bezwaren, alè die, 
welke reeds naar voren zijn gebracht. Gedacht is aan een 
overgangsperiode tot 1955. Maar juist in die periode zullen 
de grootste moeilijkheden zijn te overwinnen. De Minister heeft 
overwogen of de voorstellen niet in het NATO-verband zouden 
kunnen worden ingepast, maar de tijd ontbreekt dit uit te 
voeren. Hij ziet dan ook in het voorstel geen oplossing. 
Hij vreest bovendien, dat het voorstel het streven om Ameri
kaanse steun toor militaire productie in NATO-verband te ver
krijgen doorkruist. Het nastreven van één Europees leger is 
een standpunt, dat b.v. de Benelux voor een politiek op de 
lange baan kan voorstaan, maar dat voor het paraat maken 
gedurende de overgangstijd slechts vertragend werkt» 

Minister Mansholt verduidelijkt zijn standpunt 
door te zeggen, dat ooST hij dezelfde bezwaren voelt als reeds 
werden aangevoerd, maar dat hij 'geporteerd is voor een 
naarstig zoeken naar alle mogelijkheden van coördinatie . Hij 
is een voorstander van het nastreven naar deze coördinatie 
in NATO-verband. 

Minister Stikker acht het van grote betekenis reeds 
thans de Nederlandse bezwaren duidelijk kenbaar te maken. 
In Frankrijk wordt aan de verdere uitwerking van de plannen 
hard gewerkt. Spreker vreest, dat wij te laat komen, indien 
een beslissing door de Grote Drie is genomen. De Nederlandse 
legering behoeft thans nog niet te besluiten of de 'bespre
kingen in het vervolg als volwaardig lid zullen worden mee
gemaakt, omdat daarvoor' de conferentie van de Grote Drie 
kan worden afgewacht. 

De Minister stelt het op prijs de voorgeschiedenis 
van het plan-Pleven in herinnering te brengen. In September 

^ 1950 kwam de vraag aan de orde of Duitsland zou behoren mee 
te doen aan de verdediging van West-Europa. Acheson vreesde 
dat de NATO-bespreking zou vastlopen. Spreker heeft toen het 
alternatief gesteld bf grote strijdkrachten van Engeland, 
Canada en Amerika tot ongeveer 20 divisies worden in Duits
land gestationneerd bf Duitsland heeft zelf aan de verde-
ging deel te nemen. Tegen het laatste zijn van Franse zijde 
ernstige bezwaren naar voren gebracht. Als "tussenschot" is 
men toen met.de gedachte over een Europees leger gekomen. 
Alleen in de vorm van een Europees leger wil Frankrijk in
stemmen in de inschakeling van Duitsland. 

Ook zijnerzijds heeft de Minister overwogen of 
niet een constructiever voorstel ware te doen. Daarvoor is 
gedacht aan het afzonderen van de troepen,door de verbonden 
naties in Duitsland gedetacheerd,en plaatsing onder één 
commissaris. In de Deputies-vergadering was belangstelling 
voor dit plan, maar de Amerikaanse Regering heeft voor de 
Franse richting gekozen. De Minister is van mening, dat zijn 
voorstel thans weinig kans meer maakt. Spreker acht ook niet 
veel mogelijkheden meer aanwezig om terug te keren tot het 
oorspronkelijke alternatief. 

Met de Benelux-partners wordt contact opgenomen. 
In België en Luxemburg is wel bezwaar tegen een Duits natio
naal leger. Men vreest de ontwikkeling van de Duitse lucht
vaartindustrie . 

De Minister kan er mede instemmen, dat contact met 
Noorwegen en Denemarken wordt opgenomen en dat met Generaal 
Eisenhower de zakelijke moeilijkheden worden besproken. 

De Minister wijst er op, dat in het Schumanplan'de 
mogelijkheid van een brug met Engeland is opgenomen. In de
zelfde gedachtengang vraagt hij zich af of misschien voor 
Nederland een brug met het Europese leger is te construeren 
in deze vorm, dat Nederland wel cp sommige nader aan te geven 
punten aan de coördinatie deelneemt. 

-7-



Minister Wemmers vraagt zich af of Nederland zich. 
financieel wel kan veroorloven-niet aan een Europees leger 
deel te nemen. 

Tenslotte verzoekt Minister Stikker zijn ambtgenoten 
in eigen kring de kamerleden op de hoogte te brengen van de 
zeer reële "bezwaren, welke in de Raad naar voren zijn geko
men. Minister Van Maarseveen acht hier alle reden toe, omdat 
de economische en financiële integratie o.a. door het stre
ven te Straatsburg niet ver genoeg is gevorderd om een plan 
als het onderhavige te kunnen dragen. 

De Raad "besluit, dat op bovenstaande wijze de be
zwaren tegen het plan-Pleven zullen worden meegedeeld en 
dat na de bijeenkomst van de Grote Drie door de Raad zal wor
den beslist in welke vorm Nederland verder aan de bespre
kingen zal deelnemen. 

Naturalisatie van Ida Katalin Bogdan en 22 anderen en van • 
JuLius Aron en 22 anderen (Wetsontwerpen) 

Regeling nopens premiebetaling door de Rijksverzekeringsoank 
en de Raden van Arbeid met behulp van zegelstempelmachmes 
(On tv/e rp-b e sluit) 

Vestiging bijzondere leerstoel in pastorale psychologie en 
psychopathologie aan dë" Rijksuniversiteit te Utrecht 
\ Ontwerp-bësluit") 

Reglement voor stuurliedenexamens (Ontwerp-besluit) 

Ruimere omschrijving werkzaamheden nodig in verband met ver
zekering op grond van de Ongevallenwet 1921 en van de Land
en ïuinbouwöngevallenwet' 1^22 "X^wee örïtwerp-besluiten) ~ 

De punten 5 t/m 9 worden zonder discussie aanvaard. 

Regeling van de bestrijding der tuberculose onder het rundvee 
(Wetsontwerp) 

Op voorstel van het Ministerie van Financien wordt 
op blz.4 van de Memorie van Toelichting geschrapt, dat het 
landelijk plan "in een tijdverloop van vijf jaren" zal wor
den uitgevoerd. Minister Mansholt stemt in de schrapping toe, 
opdat het stuk aan de Raad van State kan worden toegezonden, 
maar zonder te kennen te geven, dat hij materieel een andere 
opvatting zou zijn toegedaan. Met Minister Lieftinck zal over 
de periode alsnog v/orden gediscussieerd. 

Het Ministerie van Justitie deed opmerken, dat geen 
rekening was gehouden met de gewetensbezwaren. Uit gegevens 
van Minister Mansholt en Minister Staf blijkt, dat het met 
deze gewetensbezwaren nog wel meevalt. Minister Mansholt heeft 
een wettelijke voorziening niet opgenomen om geen stroom van 
bezwaarschriften te ontketenen. Kij is" van mening, dat in over
leg practisch steeds wel een oplossing gevonden zal kunnen wor
den . . 

Minister Van Maarseveen overhandigt nog enige schrii-
telijke opmerkingen van het Ministerie van Justitie, waarna 
de Raad zich met het voorstel verenigt. 

Herziening Rglement van de Buitenlandse Dienst-(Brieven van de 
Minister van Buitenlandse-Zaken dd."4 Juni 1951, nr. 54068, met 
ontwerp-besluit, en van 30 Juli 1951, nr.76825, met bijlage; 

Zie Middagvergadering. '•/,•• 

Vervolgens schorst dé Minister-President de vergadering tot 
's middags 2 uur. 


