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Nr. 967 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 1 October 1951, des morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Treveszaal. 

Aanwezig: De Minister—President Drees, en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Lieftinek, Van Maar— 
seveen, Mansholt,Mulderije, Sutten, Staf (bij 
de punten 2i en 4-22), Teulings en In 't Veld. 

(Afwezig: de Ministers Joekes en ïïemaers wegens 
ziekte en de Ministers Peters en Stikker we
gens verblijf buitenslands). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G-ötzen. 
SecretarissDrs J.Middelburg. ï 

1. Notulen van de vergadering van 24 September 1951. 

a. 5edactiewijzigingen. 

Op blz'.51 punt 3 c, eerste alinea, twaalfde re4 
gel,moet voor" "Koüwing" !,Houwink:: gelezen worden. 

Op blz.7, punt 4 d, dertigste regel van boven, 
wordt na "Voorts zal" ingevoegd: "door de Grote Drie.'! 

Op blz. 10., punt 10, wordt de eerste zin van de. 
t%veede alinea alsvolgt gewijzigd: "Minister Rutten wijst 
er op, dat de Wereldomroep noch in Indonesië, noch in 
de West goed te verstaan is".- : 

Op blz.11, punt 10, wordt de laatste zin van 
de tweede alinea vervangen door:"Minister Rutten is het 
er niet mede eens. Worden commerciële uitzendingen toe- .' 
gestaan, dan zal men de zender, die voor de Wereldomroep 
nodig is, niet weigeren. Zouden de commerciële uitzendin
gen niet worden toegestaan, ook dan blijft verbetering 
van de zendmogelijkheid voor de Wereldomroep noodzake
lijk". 

De Raad hecht overigens zijn goedkeuring aan 
de notulen. - '%1S . ' 

Minister Van den Brink deelt ter toelichting 
mede, dat hij voor zijn vertrek naar Ottawa overleg 
heeft gepleegd met de Ministers Wemmers en Staf ter 
voorbereiding van een nota inzake de Fokkerfabrieken 
voor de Ministerraad of de Raad MAK. Spreker is van oor
deel, dat deze onderneming niet gezond is,'aangezien 
zij in allerlei opzichten op de staat leunt o.a. met 
betrekking tot de research en de verkrijging van op
drachten. Daarom heeft spreker everwogen de onderneming 
te verkopen om te trachten een gezondere toestand te 
krijgen. Wat het ontslag van Nlkkels betreft had spreker; 
gaarne het desbetreffende stuk voor zijn vertrek naar 
Ottawa door de vijf Beheersministers getekend willen 
hebben; bij Financiën bleken evenwel bezwaren ter zake 
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4c. De positie van de Eaad van Gedeputeerden in de NATO. 

Minister Van den Brink merkt op, dat in de maan— -
den, dat de Commissie van Twaalf1 vergadert, de Baad van de 
Gedeputeerden weinig of geen taak zal hebben. Hierdoor ont
staat de kans, dat dit permanente bestuursorgaan aan de 
NATO komt te vervallen. In verband hiermede acht spreker 

- het wenselijk, dat op Buitenlandse Zaken wordt overwogen 
om met andere landen te spreken om het niveau van de gede
puteerden van deze landen zodanig te verhogen, dat zij met 
meer gezag zullen kunnen optreden. De Minister-President 
merkt op, dat Jhr Van Starkenborgh van zijn taak ontheven 
wil worden, als de "samenstelling en werkwijze van de Raad 
van Gedeputeerden niet wordt gewijzigd. Spreker is van oor
deel, dat er verschillende redenen zijn om met de andere 
kleine NATO-landen zich te verstaan, aangezien door hei; 
wegvallen van de Raad van Gedeputeerden deze landen nog . 
meer invloed zullen verliezen op de gang van zaken in de 
NATO. 

Minister Staf merkt op, dat de Engelse vertegen
woordiger in de Commissie van Twaalf een Minister met Ka
binetsrang is, terwijl -ook de Franse vertegenwoordiger 
Alphand Kabinetsminister is. Spreker heeft met zijn Deense 
en Noorse collega's afgesproken, deze kwestie met elkaar to 
bespreken, terwijl hij dit punt 's morgens ook met do Bel
gische Minister De Greef heeft aangeroerd. Het zal dan nood
zakelijk zijn intensiever dan tot nu toe de agenda van de 
NATO in de Ministerraad of'de Raad MAK te bespreken. De ¥£.-_ 
nister-President stelt voor dezo kwestie nader onder ogen 
te zien. Aldus wordt besloten. > '-'y: 

4 d. Het Engels-Iraanse oliegeschil. 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat aan fie heer 
Von Balluseck de instructie is gegeven in.de Veiligheidsraad 
het Britse standpunt inzake het oliegeschil mat Perziè' 
te steunen. 
(Z-io vervolg in do middagv-crgciLlüriiig). 

4 .e. De kwestie van het Europese leger. 'M 

Minster Staf merkt op, dat het de bedoeling is 
half November op de conferentie in Rome reeds beslissingen 
over deze kwestie te nemen; in verband hiermede is het nood
zakelijk zo snel mogelijk over de vraag van deelneming van 
Nederland aan de voorbereidende besprekingen een besluit 
te nemen. 

Minister Van Maarseveen veronderstelt, dat de 
Franse Regering weet wat zij ten aanzien van da kwestie 
van het Europese leger wil. Het lijkt hem daarom wenselijk, 
dat Minister Staf te zamen met de Belgische Minister De 
Greef hierover met de Pranse Minister van Defensie spreekt. 
De Minister-President merkt op, dat er een interimrapport 
is ontvangen, dat zeer vergaande voorstellen bevat, doch 
waarin ook is aangegeven'welke verschilpunten er zijn.Ook 
bij de Fransen zelf bestaan verschilpunten. De voornaamste 
punten voor de Ministerraad zijn het nemen van een beslis
sing over de vraag of Nederland a.an de verdere besprekingen 
zal deelnemen en het opstellen van -de instructie, die aaa 
de delegatie zou moeten worden gegeven. Spreker zou deza 
zaken gaarne in tegenwoordigheid van Minister Stikker willen 
bespreken. 
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Minister Staf heeft 's morgens nog gelegenheid 
gehad met enkele Belgische en Franse autoriteiten te spre
ken bij de ontscheping van de vrijwilligers uit Korea. Daar
bij is hem medegedeeld, dat de Fransen met voorstellen 
komen, waarbij een gedeelte van hun leger zal worden sa
mengevoegd met militairen uit de andere deelnemende landen 
tot een Europees leger, terwijl een gedeelte Frans leger 
zal bliüven en een ander gedeelte tot de territoriale 
troepen zal behoren. In Parijs is men reeds verder dan het 
Interimrapport; daar wordt hard gewerkt aan de indeling
van de troepen. In verband hiermede zou spreker gaarne 
reeds in deze vergadering een uitspraak hebben, dat Neder
land aan de voorbereidende besprekingen in Parijs deel
neemt. Als het noodzakelijk is een beslissing uit te stel
len tot de volgende vergadering, zal men hiervoor niet 
alleen een nota moeten voorbereiden, doch is het ook wen
selijk, dat deze week reeds enkele Ministers de samenstel
ling van de delegatie, de instructie hieraan enz. bespreken. 

De Minister-President acht het vreemd om over 
het Europese leger en cfë" iiuropese integratie te spreken, 
aangezien het hier alleen West-Europa betreft en dan nog 
maar een deel er van| Engeland en Scandinavië' zijn niet 
bereid aan deze zaken mede te v/erken. Uit een economisch 
oogpunt is het voor Nederland ook moeilijk aan een ver
gaande integratie met Frankrijk en Italië mee te werken, 
gezien de protectionistische instelling van deze landen. 
De politieke situatie geeft eveneens moeilijkheden als men . 
ziet naar de scherpe tegenstellingen in Frankrijk, Italië 
en Duitsland. De drijfveer van de voorstanders van het 
Europese leger is het betrekken van Duitsland bij de West--
europese defensie. Als Frankrijk nu echter toch een eigen 
leger naast zijn Europese amtingenten wil handhaven, be-
'grijpt spreker nog niet hoe men van Duitsland gedaan zal 
krijgen, dat dit van het opbouwen van een eigen leger af
ziet. Indien de Nederlandse Regering echter besluit tot" 
deelneming aan de besprekingen over het Europese leger, 
wat nodig kan zijn,blijven voor spreker enkele voorwaarden 
bestaan, die in elk geval vervuld moeten zijn. In de eer
ste plaats is voor spreker de aanwijzing van één commis
saris in plaats van een Hoge Autoriteit (gevormd door 
een aantal vertegenwoordigers der landen) onaanvaardbaar. 
Voorts zal Nederland niet kunnen toelaten, dat elders 
wordt beslist hoeveel voor militaire doeleinden op onze 
begroting wordt gebracht. Ook thans blijkt herhaaldelijk, 
dat de grote mogendheden de noden van de !kleine landen 
niet kennen.-

Minister Van den Brink is van het begin af voor
stander geweest van de conceptie van'een Europees leger. 
Spreker staat ook niet afwijzend tegenover het denkbeeld 
van de continentale integratie. Blijkens het voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer over het Schuman-plan stellen 
ook verschillende Kamerleden prijs op deelneming van Ne
derland aan de besprekingen over het Europese leger op 
overeenkomstige wijze als met het Schuman-plan heeft 
plaatsgevonden» Ter voorkoming, dat Nederland overrompeld 
wordt met uigewerkte voorstellen acht spreker het wense
lijk aan de voorbereidende besprekingen deel te nemen, 
waarbij op "dezelfde wijze wordt gewerkt met betrekking^ 
tot de bespreking van de instructies aan de delegatie in 
de Ministerraad en het overleg met de Kamercommissie. Spre
ker terinnert er aan, dat bij deelneming van Nederland aan' 
de voorbereidende besprekingen van het Schuman-plan een 
algemeen voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de noodza
kelijkheid om een in de praktijk goed uitvoerbare regeling 
te ontwerpen. De Minister-President zou voorts opnieuw wil
len trachten ook Denemarken en Woorwegon er bij te betrekken 
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Minister Lieftinck heeft principiële bezwaren ten 
aanzien van de voorstellen voor een Europees leger, welke 
hij in de volgende "bespreking nader zal uiteenzetten. Spre
ker verzoekt voor de volgende bespreking ook een nota met 
recente gegevens over de stand van zaken in internationale 
kring op te stellen. 

De Raad besluit, dat Donderdagmorgen een minis
teriële bespreking in kleine kring op het Kabinet van ae 
Minister-President zal plaatsvinden, waaraan de vier Mi
nistors zullen deelnemen, die naar Ottawa zijn geweest, 
te zamen met de Minister-President. Minister Staf neemt op 
zich oen nota voor deze bespreking te doen voo rb e rei d en. 

5. Naturalisatie van Jonas Kurt Brünell en 19 anderen en van 
"" Maria Elisabeth Boeren en 14- anderen l'v~/ets ontwerpen)^ 

Zonder discussie aanvaard. 

6. Wijziging van het Tariefbesluit 1947 met betrekking tot de 
"•" afschaffing van de belasting op gouden en zilveren werken 

(.Ontwerpbc ««sluit), 

Zonder discussie aanvaard. 

T» Besluit binnenlandse wi; 
sluit), srpbv 

en andere gegis te vrachtendranken 

Minister Mulderije geeft een aan ta l opmerkingen 
van wetstechnische aard aan Minis ter L ie f t inck . De Raad 
verk laa r t zich overigens accoord met het ontwerpbeslui 

Raadpleging van departementsarchieven 1939-1945 voor de ge-
;cnxeae( LJ3riei van 
24 September 1951, nr.2038( 

ae staatssecretaris van 
met bijlage). 

T^l 

Minister Lieftinck merkt op, dat de 'machtiging tot 
raadpleging van archieven ook betrekking kan hebben op ar
chieven met geheime stukken, zoals de belastingdienst. Cp 
dit punt zal een voorbehoud moeten worden gemaakt. Bovendien 
is spreker van oordeel, dat niet alleen een centrale con
trole door de Minister van Onderwijs, doch ook departemen
tale controle mogelijk moet zijn. 

Minister Van Maarseveen vraagt zich af of men 
ook toegang tot de zuiveringsdossiers zal mogen hebben. 
Le Minister-President acht dit voor een geschiedkundig 
onderzoek onvermijdelij k. ïW* 

De Raad besluit vervolgens, dat in het algemeen 
raadpleging van de departementsarchieven voor de oorlogs
jaren zal vrorden toegestaan, waarbij in bepaalde gevallen 
het departementshoofd de toegankelijkheid kan beperken ton 
aanzien van de stukken, die geheim zijn. In de tweede 
plaats wordt het voorbehoud gemaakt, dat de Minister van 
Onderwijs in overleg met zijn.ambtgenoten, die het aangaat, 
de publicaties van gegevens uit deze archieven zal moeten 
goedkeuren. £ ^ _ j ^ ^u^u^uu^, C^JU-JL^ «~^*-^A é^&U 

Wijziging van het besluit inzake 
~len (.Ontwerpb vrije hen; sluit; 
Dit punt wordt aanvaard, behoudens schriftelijke 

etstechnische opmerkingen van Minister Mulderije. 
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