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MINI3T3RRAAD- , ' Ex.nr./7-
Nr.972 ' 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 8 Qetober 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, Lieftinck. Van Maarseveen, 
Mansholt, Mulderije, Rutten, Staf (alleen 's morgens 
Stikker, Teulings, In *t Veld, en Wemmers.(Afwe
zig zijn de Ministers Joekes en Peters.) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en Götzen. 

Secretaris: J. Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 1 October 1951. 

a. Redaetiewij zingen. 

Op blz.4» punt 2 g, 1ste alinea, 5de en 6de regel, 
wordt de zinsnede "de exportbevordering meer binnen het 
Directoraat-Generaal van de BI2E te brengen." gewijzigd in: 
"een sterker verband te leggen tussen de exportbevordering 
in engere zin en de handelspolitiek. Hiervoor zal een nauw 
contact met het werk van het Directoraat-Generaal van de 
BEB worden gelegd"» 

Op blz.5, 1ste alinea, 4de regel, wordt "belang
rijkste" veranderd in "belangrijke". 

Op blz.10, punt 8, wordt aan het slot de volgende 
alinea toegevoegd: "Minister Mulderije acht het wenselijk 
bij het maken van voorbehouden er ook op bedacht te zijn te 
informeren naar de politieke gezindheid en betjouwbaarheid 
van de assistenten, alsmede naar de hun op te leggen ge
heimhoudingsplicht, " 

Op blzt13,wordt onderaan het volgende toegevoegd; 
16« Buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Ontwerp-MvA)(BiZ) 

De Raad besluit na een korte bespreking dit punt 
aan te houden tot'de volgende vergadering." 

O? blz,15» 2de alinea, laatste regel, wordt 
"afgekondigd" vervangen door "bekrachtigd". 

Op Dlz.18, 2de alinea, worden de 6de en 7de regel 
vervangen door! "Minister Teulings acht dit bezwaarlijk; men 
kan dit alleen tot de burgerlijke verdediging in ruime zin 
rekenen. Het probleem is ruimer dan alleen de beveiliging 
van de bevolkingsregisters. Het is de archiefbewaking in het 
kader van de voorbereiding der algemene oorlogvoering." 

De Raad hecht overigens zijn goedkeuring aan de 
notulen. 

'1, b» Opmerking naar aanleiding van punt 2 i (De aanvulling van 
het Korea-detachement) 

De Minister-President vraagt inlichtingen naar 
aanleiding van een krantenbericht, dat handelt over de uit
zending van dienstplichtigen naaf Korea. Minister Staf deelt 
mede, dat het desbetreffende bericht in de pers onjuist is. 
Aangezien zich nog een tandarts vrijwillig heeft gemeld, is 
slechts aan één officier van gezondheid een aanwijzing voor 
Korea gegeven. 
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De Raad verklaart zich met.de "bovenomschreven voor--
'stellen accoord, 

4. g. Bezoek aan Amerika. 

De Minister-President heeft de vraag gekregen 
naar de Verenigde Staten te komen. Aanvankelijk heeft de 
heer O'Donoghue spreker 'uitgenodigd, daarna heeft de 
Am'bassadeur Chapin deze uitnodiging herhaald. Spreker heeft 
zijn bezwaren tegen een dergelijke reis op dit ogenblik 
genoemd, doch in beginsel de uitnodiging niet van de hand 
gewezen. . ^^t 

4 h. Bezoeken aan Afrika. 

Minister Stikker heeft met de Prins gesproken over 
de mogelijkheid van een reis naar Afrika, waarbij dan ge
dacht wordt aan Ethiopië, Ehodesië, Zuid-Afrika en de 
Congo. • 

De Minister-President deelt mede, dat de Zuidafri-
kaanse Minister Louw heeft gezegd, dat Zuid-Afrika geen 
officiële uitnodiging zal zenden, doch het op prijs zal 
stellen als bij de Van-Riebeeck-herdenking in April de 
Eerste Minister naar Zuid-Afrika zal komen. Minister 
Stikker zou een bezoek van de Minister-President zeer ' 
toejuichen. Minister Van den Brink merkt op, dat de Belgische 
Ministers meer in Zuid-Afrika komen, hetgeen ook samen
hangt met het grenzen van de Congo aan dat land. 

5. Het Europese leger. (Nota van de Minister van Buitenlandse 
" Zaken dd^ 5 October 1951^ nr, 2114) 

Minister Staf is verhinderd de bespreking van dit 
punt .in de middagvergadering bij te wonen. Spreker stelt' 
met betrekking tot de nota een amendement voor op blz.6, 
waardoor de eerste alinea als volgt kom't te luiden: "Ten
slotte zou nog een secretariaat van de delegatie door. de 
Minister van Buitenlandse Zaken, in overleg met de Minister 
van Oorlog dienen te worden aangewezen". 
(Zie vervolg in de Middagvergadering) 

Vervolgens schorst de Minister-President de ver-' ' 
gadering tot des middags 2.15 uur. 
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Aanwezig: Dezelfden als 's morgens, met uitzondering van 
Minister Staf. 

Voorts zijn aanwezig (bij punt 15) de Algemene 
Vertegenwoordigers van de Westelijke Rijksdelen 
Mr.Debrot en Dr Pos. 

5. Het Europese leger (Vervolg) 

De Minister-President noemt als punten, die in 
bespreking moeten komen de vraag of Nederland als volwaardig 
lid aan de besprekingen over het Europese leger zal deel
nemen, de aanwijzing van een delegatie en de vaststelling ' 
van een instructie aan deze delegatie. Minister Lieftinck 
acht de instructie belangrijker dan een besluit over het 
al of niet deelnemen aan de besprekingen,tenzij het deelne
men als actief lid zou betekenen, dat men hiermede de hoofd
lijnen van het plan-Pleven onderschrijft. Spreker wijst er 
op, dat de term "Europese leger" misleidend is, aangezien 
het hier geen militaire conceptie betreft doch een politieke 
conceptie, nl. een integratie van het defensiebeleid. 
Daarbij is een derde van onze begroting betrokken, zodat 
een dergelijke integratie niet geïsoleerd kan worden be
schouwd. Men kan het standpunt innemen, dat hiermede wordt 
vooruitgelopen op een economische en politieke integratie, 
doch men kan ook een andere richting uitgaan door de defen
sieintegratie te beperken tot de zuiver militaire integratie 
en dus niet het economische en politieke beleid er bij be
trekken. Verdergaande integratie met de landen, die aan de 
besprekingen van het Europese leger deelnemen, acht spreker 
weinig aantrekkelijk; dit zou alleen verbeteren als ook 
Engeland en Scandinavië deelnemen. Het meegaan met eerstge
noemde landen betekent'ook een breuk met de buitenlandse 
politiek van ons land, waarbij door de eeuwen heen een 
inlijving bij continentale landen is afgewezen, doch steeds 
gezocht is naar een evenwicht met landen zoals Engeland. 
Vooralsnog zal Frankrijk bij het Europese leger een over
heersende; positie innemen, doch deze zal weldra door Duits
land worden overgenomen, waarbij men thans nog niet kan 
zeggen of dit alleen het westelijke deel zal zijn. Conclu
derend kan spreker zich wel verenigen met een actief lid
maatschap, 'doch men zal in de instructie niet moeten opr 
nemen, dat gestreefd moet worden naar uitbreiding naar de 
economische en politieke integratie, doch juist naar beper
king tot de militaire zaken. Voorts kan spreker zich wel 
verenigen met de aanwijzing van Jhr.Van Vredenburch als 
hoofd van de delegatie. 

Minister Van den Brink kan zich in het algemeen 
verenigen met de voorstallen in de nota. Spreker had de 
voorkeur er aan gegeven, dat Nederland reeds vroeger als 
actief lid aan de besprekingen in Parijs zou hebben deelge
nomen, aangezien hij de indruk heeft, dat thans wel reeds -
veel is vastgelegd. Spreker zou niet zoals Minister Lieftinck 
in de instructie willen opnemen, dat men zich moet beperken 
tot de militaire zaken in engere zin. Men zal integendeel, 
nu'op militair gebied wordt meegedaan, moeten proberen ook 
op andere terreinen resultaten te bereiken, In dit verband 
wijst spreker er op, dat het plan-Schuman een belangrijk . 
deel van het Westeuropese productiepotentieel integreert. 
Indien ook integratie op ander gebied zou kunnen worden 
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"bereikt (bv. bij/de textiel-, electraacshe- en electronische 
industrie) zal Nederland hiervan voordeel hebben. De invoer
rechten hier te lande zijn nl. op een laag niveau, terwijl 
de invoer niet onderhevig is aan physieke beperkingen. 
Voor ons land komt de integratie dan neer op de afschaffing 
van invoerrechten. Ten aanzien van de agrarische sector ligt 
het vraagstuk iets anders, aangezien men hierbij bezwaarlijk 
zonder Denemarken tot integratie kan overgaan. Als naar in
tegratie in bepaalde productietakken wordt gestreefd, zal 
men zich meer moeten vrijmaken van het plan-Pleven; de lei
ding hierbij zal dan-meer bij Economische Zaken moeten 
liggen. Spreker acht het niet wenselijk te streven naar een 
Hoge Commissaris voor de militaire productie. Bij de voorbe
sprekingen heeft spreker reeds als zijn mening gezegd, dat 
hij de voorkeur zou hebben gegeven aan de aanwijzing van de 
heer Spierenburg als hoofd van de delegatie. Nu de keus is 
gevallen op de heer Van Vredenburch acht spreker het wense
lijk, dat Mr.Blaisse voor Economische Zaken aan de bespre
kingen zal deelnemen. Spreker kan zich met de ontwerp-instruc 
tie in beginsel verenigen, doch acht het wenselijk, dat de 
deskundigen nog eens bijeen komen om deze nader onder ogen 
te zien. 

Minister Mansnolt acht het wenselijk tot een 
krachtig Europees leger te komen, doch acht evenals Minister 
Lieftinck de groep landen minder gelukkig. In de instructie 
is niet opgenomen, dat de delegatie steeds zal moeten trach-* 
ten Engeland en Scandinavië er bij te betrekken, hoewel dit 
voor de verdediging van Europa noodzakelijk is. De Minister . 
acht het niet mogelijk tot verdergaande integratie te komen 
met de zes Schuman-landen alleen. Het lijkt hem voorts ge
vaarlijk aan een supra-nationaal orgaan aoveel bevoegdheid 
te geven, dat de eigen bevoegdheden in het gedrang komen; 
daarom hecht hij sterk aan punt VI A van de instructie inza
ke de collegiale vorm van het defensiecommissariaat. 
Minister fiutten informeert wat in punt II van de instructie 
wordt bedoeld met het volgen van de weg van geleidelijkheid. 

Staatssecretaris Götzen informeert of onder SHAPS 
ook andere dan land- en luchtstzi.jdkrachten komen. Indien dit 
wel het geval is zal men moe-ten letten op de mariniers' in de 
Overzeese Rijksdelen. " 

£ . Minister Wemmers ziet nog grote mogelijkheden van 
•^^-rintegratie op het gebied van het verkeer. Hij- meent, dat 

men niet moet beginnen met de instelling van een Hoge 
Autoriteit, doch hiermede zal moeten eindigen. Spreker ver
zoekt een vertegenwoordiger van Verkeer en Waterstaat in de 
interdepartementale commissie op te nemen. 

Minister Teulings informeert hoe de verhouding is 
tussen deze conceptie en de Commissie van Vijf, waarover 
in de stukken sprake is. 

De Minister-President is niet geestdriftig over de 
voorstellen inzake de vorming van een zogenaamd Europees 
leger, aangezien spreker dit binnen de NATO eer een grotere 
complicatie acht dan een vereenvoudiging. Spreker gaat 
wel aee met' de gedachte om actief met de besprekingen _in 
Parijs mee te doen, onder de voorwaarden, zoals hij reeds 
in de vorige vergadering heeft genoemd (geen Hoge Commissa
ris, maar een collegiale Hoge Autoriteit,en geen beslissende 
bevoegdheid over het Nederlandse budget). Dat de delegatie 
ook zou moeten streven naar politieke en economische inte
gratie, waaromtrent Minister Lieftinck een opmerking heeft 
gemaakt, heeft spreker niet in de stukken kunnen lezen. 
Tenslotte zou spreker ook gaarne een vertegenwoordiger iri 
«•et interdepartementaal overleg aanwijzen in verband met 
net secretariaat van de Haad MAK. • 
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Minister Stikker heeft steeds ernstige bezwaren 
tegen de conceptie van het Europese leger gehad, welke hij 
nu nog heeft. Militair verwacht hij geen bespoediging van 
de opbouw der defensie, doch allerlei verwikkelingen. 
Bovendien tendeert deze ontwikkeling naar een federatie, ter
wijl de meerderheden in Duitsland, Frankrijk en ïtaliëniet 
groot zijn. Voorts is de groep landen niet aantrekkelijk, 
als niet ook Engeland en Scandinavië hierbij betrokken wor
den. Spreker heeft tegen Minister Morrison gezegd het te be
treuren, dat Engeland ten aanzien van het Europese leger (van 
de continentale landen) in Ottawa zijn standpunt heeft ge
wijzigd zonder vooraf de kleine landen hierin te kennen. Op 
zijn vraag of het Engelse leger in Duitsland ook aan het 
Europese leger zal mesdoen antwoordde Morrison ontkennend. 
Tenslotte is spreker van oordeel, dat een federatie gemak
kelijker aanvaardbaar is voor een republiek dan voor een 
koninkrijk, aangezien de neiging bestaat, dat dit zich ont
wikkelt naar de aanwijzing van een federatief hoofd. Als 
de Grote Drie echter tot de conclusie zijn gekomen, dat 
het toch de richting van een Europees leger uitmoet, omdat' 
geen andere oplossing voor de opneming van Duitsland in de 
Westelijke defensie mogelijk is, is spreker van oordeel, dat 
Nederland gedwongen is mee: te doen met de besprekingen. 
Weliswaar zou voor Nederland nog een tussenvorm mogelijk 
zijn van actieve waarnemer, waarvoor Frankrijk geporteerd 
schijnt, doch spreker acht dit niet wenselijk. Bij deelne
ming als actief lid bindt Nederland zich ook niet aan de 
plannen, zoals bij het plan-Schuman; niettemin zal het wel 
moeilijk zijn om de besprekingen weer geheel opnieuw te 
beginnen. De belangrijkste institutionele vraagstukken zijn 
echter nog niet tot oplossing gebracht.-Y/at de vraag van 
Minister Teulings inzake de Commissie van Vijf betreft, ziet 
spreker, nu de NATO zich heeft uitgesproken voor deze zaken, 
dat in de toekomst de organisatie van het Europese leger 
c a . wel een onderdeel hiervan zou kunnen vormen. De snel 
opgestelde instructie voor de Nederlandse delegatie zal nog 
nader onder ogen moeten worden gezien. Men zal niet de in
druk moeten geven, dat Nederland aan de besprekingen deelneemt 
om obstructie te voerenj dit zou verkeerd en onwaardig- zijnj 
men zal constructief moeten meedoen aan een oplossing van 
de vraagstukken. Spreker heeft een lange bespreking met 
Jhr Van Vredenburch gehad. Wat de nota betreft is spreker 
het met de uitleg van de Minister-President eens: als ten 
aanzien van het Europese leger de landen een stap gaan -doen, 
zal men niet zo overijld de zaken moeten vastleggen, terwijl 
op ander gebied nog niets is gebeurd. Aan Staatssecretaris 
G-Stzen antwoordt spreker, dat SHAPE alleen de land- en 
luchtstrijdkrachten^omvat. Ov> dit punt is er dus reeds een 
be-oerking. Verdere bemerking zal men krijgen als de gedachten 
van Chévigné worden overgenomen, dan zullen echteymeer moei
lijkheden met Duitsland ontstaan. De besprekingen van de 
Grote Drie met de Westduitse Regering schijnen niet te vlotten. 
In benaalde opzichten overtrekt West-Duixsland zijn positie, 
doch on een ander punt vragen de Grote Drie te veel, nl om
trent êen totale deiensieinspanning van f.12 mld. In het 
laatste geval lijkt het spreker onvermijdelijk, dat West-
Duitsland ook in de NATO wordt opgenomen en aan de besprekin
gen van de Grote Drie deelneemt, tegen welke gedachte Frank
rijk zich verzet. Spreker gaat er mede accoord, dat een ver
tegenwoordiger van de Minister-President en van Minister 
Wammers aan het interdepartementaal overleg deelnemen. 
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Minister Lieftinck geeft nogmaals een samen
vatting van zijn bezwaren tegen de conceptie van het 
Europese leger. Als men zich niet kan verenigen met de 
opdracht om deze zaken naar het militair terrein terug 
te dringen gaat het in de richting van een federatie 
van de landen, die aan de besprekingen deelnemen, doch 
spreker wijst af, dat Nederland in deze richting con
structief zou moeten meewerken. 

De Minister-President voelt voor een vergaan
de federatie met deze landen zeer weinig. Het is een te 
beperkt deel van West-Europa. Óok in Frankrijk begint men 
de gedachte van het Europese leger te beperken, zodat men 
wel zal beginnen met de troepen, die b-stemd zijn voor 
SÈAPE, thans aan het Europese leger toe te vertrouwen. 
Dat zou nog de beste oplossing zijn. Spreker stelt voor 
actief aan de besprekingen deel te nemen en te èien hoe 
de ontwikkeling zich verder voltrekt. Aldus wordt beslo
pen. 

De voorlopige instructie aan de Nederlandse delegatie. 

I. Minister Van den Brink acht het wenselijk de instruc
tie in het interdepartementaal overleg nog eens geheel 
door te werken. Minister Stikker ziet de instructie 
alleen voor de eerste b e sprekingen. De nadere bestudering 
van de instructie zal in het interdepartementaal overleg 
onder leiding van Dr Boon kunnen geschieden. 

III. Minister Lieftinck onderstreept de laatste alinea. 
Spreker ziet er een groot bezwaar in, dat de militairen 
het over deze punten eerst onderling eens zouden worden 
en pas daarna in hun eigen land dit zouden behandelen. 
De Minister-President merkt op ,dat gelijktrekking op het 
punt van de bezoldiging de gehele zaak onmogelijk zou 
maken. De verschillen' zijn zeer groot en hangen samen 
met de hele situatie in de betrokken landen. 

V. Minister Lieftinck informeert of met "nationale homogene 
eenheden" de ingebrachte troepen worden bedoeld; als hier
voor de eigen administratie e.d. worden gehandhaafd, zou 
dit wel van belang zijn. Voorts stelt spreker voor in de 
volgende zin het woord "belangrijk" te schrappen, aange
zien het opleggen van alle geldelijke verplichtingen zon
der voorafgaande instemming van het Parlement in strijd 
niet de Grondwet zou zijn. De Minister-President merkt op, 
dat indien na het sluiten van een overeenkomst een be
paalde verdelingssleutel voor de kosten van het Commis
sariaat, de Staven enz. is opgesteld, welke overeenkomst 
door het Parlement is goedgekeurd, het grondwettelijk 
bezwaar van Minister Lieftinck is vervallen. 

ZE2R GEHEIM -13-

-14-



-14-
2̂-p-̂  G-LHEIM Ministerraad 
hf^ dd. 8-10-1951. 

VI* Minister Lieftinck stelt voor in punt C het woord 
''"belangrijke" te. schrappen; anders zal men dit in het 
verdrag nader moeten concretiseren. Minister Van den 
Brink is van oordeel, dat hst hier om supra-nationale 
"organen, gaat, waarmede de gedachten van unanimiteit 
in strijd is. Met betrekking tot punt B is spreker 
van oordeel, dat het voor kleine landen beter is, dat 
niet de Raad. van Ministers,doch het Defensiecommissa— 
riaat meer invloed heeft. De Minister-President wijst • 
er op, dat de leden van het Defensiecommi ssariaat geen ". 
verantwoordelijkheid hebben tegenover de eigen Begering 
en het eigen Parlement. Spreker acht het wenselijk 
de gevallen te emschrijven (zie rapport blz.17) 

IX. Minister Lieftinck is van oordeel, dat door punt IX 
de punten II t/m VlII veel van hun betekenis verlie
zen, waarmede de gehele zaak op het hellende vlak is 
gekomen. Minister Van den Brink stelt voor, dat de 
delegatie alleen van deze instructie zal kunnen af
wijken als dit in de Ministerraad is Êeruggeweest. . 
Ministter Lieftinck is van oordeel, dat dit in de 
instructie moet worden gesteld. Minister'Mansholt 
heeft geen behoefte aan aanwijzing van een vertegen
woordiger in de interdepartementale commissie, doch 
spreker acht het wel wenselijk voortdurend op de hoog-

jzk gehouden te worden van de ontwikkeling. Als deze 
zaak alleen in de Raad MAK wordt behandeld horen de 
andere Ministers hierover niet veel, terwijl deze 
kwestie toch belangrijke politieke consequenties kan 
hébben, in het bijzonder ook ten aanzien van de inte
gratie, 

Nota aan de Franse Ambassadeur. 

Minister Stikker vraagt zich met betrekking 
tot het concept voor een brief aan de Franse Ambassa
deur af of het niet beter is kortweg mede te delen, dat 
de Nederlandse Regering besloten heeft aan de besprekingen 
over het Suropese leger als '-.ctief lid deel te nemen 
en dat Jhr Van Vredenburch als Voorzitter is aangewezen. 
De interne instructie is dan hêt belangrijkste. De Raad 
verklaart zich met deze gedachte accoord. 

6_. Naturalisatie van Josephus Mathilda Jaoobus Joannes Bergman 
en 15 anderenCV/ets'ontwerp), 

Zonder discussie aanvaard. 
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