
ZEZR GEH3IM 

MINISTERRAAD 
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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 22 October 1951, des morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Trèveszaal. 

Aanwezig; De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mul
der! je, Peters, Hutten, Staf, Sti/ker, Teulings, 
In 't Veld en Wemmers. (Afwezig zijn de Ministers 
Van den Brink en Joekes ) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
(hij de punten 1-131 en Götzen (hij de punten '1-5) 
en de Algemeen Vertegenwoordiger van de NederlanCse 
Antillen Mr. Dehrot (hij de punten 9 en 10) en 
Jhr. Mr.H. van Vredenhurch (hij punt 2 1) 

Secretaris; J.Middelburg, 

1. Notulen van de vergadering van 15 October 1951^, 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz.11, punt 3 b, 6de regel, wordt "olieheffing" 
vervangen door; ̂ verhoging van de inkomstenbelasting". In 
punt 4 a, 2de alinea, 5de en 6de regel, wordt de zinsnede 
;;dat hierin geen sluizen zijn opgenomen tussen de Ooster- en 
,:7esterschelde:: gevijzigd in "dat hier o.a. het verschil in 
vloedstand van de Ooster- en '7esterschelde een moeilijk punt, 
i s.:: r-^ 

Op blz.14, punt 8, wordt de eerste regel als volgt 
veranderd; "t.a.v, de toestand van 31 December 1347 niet tijdig 
konden worden verstrekt::. 

Op blz.15,punt 12, moet de laatste zin als volgt 
"/orden gelezen": ":De Raad verklaart zich vervols^ns accoord 
met het ontwerpbesluit" behoudens de wijze vandtensfcfcdberekening 
en met dien verstande, dat de regeling zal ingaan op 1 Januari 
1949»i: Van punt 13 vervalt de tweede alinea tot "Minister 
Lieftinck vreest, . ...::. Hiervoor in de plaats komt; "Minister 
Hutten heeft een brief van Prof.P. de Vries ontvangen, w.aarin l 
deze laat weten, dat het ogenblik nog gunstig is voor het doen 
van beroep op in Amerika en bij de Verenigde Naties aanwezige 
fondsen, die ten bate van een Internationaal Academisch In
stituut kunnen worden besteed. Wat de huisvesting betreft, zegt 
spreker, dat van de zijde der corr.-issie van voorbereiding voer 
een 5ter.ifnationaal Acadenisch Instituut tegen het onderbren
gen van de studenten als pa3/ing guests bezwaar wordt gemaakt, 
maar dat dit punt zijns inziens nadei"e overweging verdient." 

Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Renr e sentati e 

1 . De Minister-President heeft voor de Ministerraad een uit
nodiging van de Senaat van de Technische Hogeschool ontvangen 
voor de erepromotie van de Prins o"o 16 November. Besloten 
"jordt, dat de Ministers zoveel mogelijk aan deze uitnodiging 
gevolg zullen goven, terwijl ook de Staatssecretarissen de 
bijeenkomst zouden kunnen bijwonen. De Ministens Mansholt, 
Mulderije en Stikker zijn o-o 16 November verhinderu. 

Ex. nr^t 
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2 i De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen MR dd. 15 
* öctober 1951 , punt 2 j). 

jhr Van Vredenburch deelt mede, dat een van de 
belangrijkste punten bij de jonste besprekingen is geweost 
artikel-6 van het ontwerp-verdrag. Dit handelt over de een
heden, die öe landen in de Gemeenschap zullen inbrengen. 
Het standpunt is thans, dat in 1954 zal zijn ingebracht 
door Frankrijk veertien eenheden, door Duitsland en Italië 
elk twaalf eenheden en door België drie eenheden. Ten aan
zien van het punt van de territoriale troepen (bestemd 
voor de beveiliging van de verbindingslijnen) is gebleken, 
dat Duitsland volkomen gelijkgerechtigd wil zijn; men is 
bereid af te zien van een nationaal Duits leger doch alleen 
als Frankrijk geen territoriale troepen buiten de Gemeen
schap houdt. De Amerikanen delen in dit opzicht het Duitse 
standpunt. Als van Nederlandse zijde dit standpunt even
eens zou worden gesteund, zou omgekeerd steun'kunnen wor
den gevraagd voor punten waar onzerzijds aan wordt gehecht; 
bv. aan een Defensiecollege in plaats van een Commissaris. 
In een gesprek met de Duitser Blank bleek spreker, dat 

. deze niet afwijzend staat tegenover een College, waarbij 
! de topfuncties zouden rouleren. Spreker heeft toegezegd, 
deze gedachte aan zijn Regering te zullen overbrengen. 

Teneinde het Amerikaanse standpunt te leren ken
nen heeft spreker contact gezocht met de tweede man van 
de Amerikaanse Ambassade in Parijs en met een andere Ame
rikaanse deskundige. Aan Amerikaanse zijde is men van 
oordeel, dat alle troepen in de Gemeenschap behoren te 
worden ingebracht, behalve die bestemd zijn voor overzee, 
terwijl ook de politie in beperkte zin er buiten zal kun
nen blijven. De luchtmacht wilde men eveneens bij de 'Ge
meenschap betrokken zien, alsmede de marine van de kleine
re landen. Op een vraag van spreker hoe men deze laatste 
wapens zou kunnen inzetten werd. geantwoord, dat dit overal 
zou kunnen, waar de Europese Defensiegemeenschap wordt 
ingezet, dus bv. ook bij een aanval op Canada. Spreker 

j had de indruk, dat voor de Amerikanen de vorming van een 
i gemeenschappeli-jk budget vanzelfsprekend is. Uit het ant
woord op de vraag hoe men dacht, dat zou worden opgetreden 
bij een aanval als in Korea, bleek, dat men aan Amerikaan-

, se zijde van oordeel is,dat dan de Europese Defensiegemeen-
> schap meedoet. Men had geen bezwaar tegen Franse leiding 
' in de Gemeenschap; daarom behoorde ook bijzondere aan
dacht aan de Franse legeropbouw te worden besteed. Bij 
deze opbouw zouden ook de gebieden in Noord-Afrika betrok
ken moeten worden. De Sultan van Marokko, die volgens Ame
rikaanse opvattingen souverein is, zou dan ook in de 
Europese Defensiegemeenschap moeten worden betrokken. Als 
de Franse Koloniën in Noord-Afrika Europees zouden worden 
zou dat ook voor Italië aantrekkelijk zijn met het oog op 
een uitweg voor de overbevolking in dat land. De Amerikaan 
was van oordeel, dat de verbinding van de Gemeenschap 
met de NATO behoort te worden versterkt, doch dat de ter
mijn voor de Gemeenschap niet moest worden ingekort van 
50 tot 20 jaar. Beter zou gestreefd kunnen worden naar • 
. een. verlenging van de termijn van het Atlantisch -Verdrag. 
jTen 'aanzien van de instelling van een Commissariaat is 
ivan Amerikaanse zijde geen enkele steun te verwachten. Men 
verwees in dit verband naar het Amerikaanse stelsel van 
een President met daaronder de Ministers. In dit opzicht 
hebben de gedachten van Generaal Eisenhower grote invloed. 
Men denkt daarbijaan een vierledige organisatie nl. Ame
rika, Canada met Engeland,, 'de Europese Defensiegemeenschap 
en een aantal Midde l'.andse-Zeelanden (Spanje,Griekenland 
en Turkije). In Amerikaanse kringen dacht men ook in de 

I toekomst Oost-Duitsland er bij te betrekken. 
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Met betrekking tot de gedachten op economisch ge
bied heeft spreker een onderhoud gehad met de heer Hirsch, 
de assistent van Monnet. Deze heeft uiteengezet, wat de taak 
zal zijn van de Bewapeningscommissie. Als punten kunnen wor
den genoemd de opstelling van bewapeningsprogramma's en de 
uitvoering hiervan. Aangezien bij de uitvoering het gevaar 
bestaat, dat het economische evenwicht in de landen wordt 
aangetast, zal hiervoor een nauwe verbinding met de 3aad 
van Ministers worden gelegd, terwijl ook een Adviescommis
sie zal worden injesteld (naast de in te stellen Militaire 
Adviescommissie en ïinanciè'le Adviescommissie). 35e plaat
sing van de orders zou rechtstreeks door de Commissaris 
moete'n geschieden, evenals de controle op de uitvoering 
van deze orders. Export van'defensiematerieel zou alleen 
onder goedkeuring van de Commissaris kunnen geschieden. 
Voorts zou de Commissaris de bevoegdheid krijgen om te zeg
gen in welke landen orders zullen worden geplaatst. Het ma
teriaal, dat hiervoor geleverd zou moeten worden, zou vrij 
van invoerrechten moeten zijn. 

Minister Alphand heeft op een vraag van spreker 
of deze onderwerpen in enkele weken, maanden of jaren be
handeld zouden v/orden, geantwoord, dat op korte termijn 
alleen richtlijnen zouden worden opgesteld. 

De Minister-President acht de gedachte, dat er een 
Commissaris zal komen in analogie van de Amerikaanse Presi
dent, zonder dat er een gezond staatsorganisme werkt, be
slist onaanvaardbaar. Spreker begrijpt, dat Generaal Eisen-
hower bezwaar heeft om met veel mensen in de verschillende 
Europese landen te moeten spreken, doch men zou op dit punt 
een vereenvoudiging kunnen aanbrengen door bv, in elk land ^3 
één man aan te wijzen. De opneming van de genoemde Franse 
koloniën xn Europees verband zal Frankrijk weinig aanstaan. 
De Amerikaanse voorstellingen inzake Korea en de opneming 
cvan de marine ih de Gemeenschap acht spreker evenmin aan
vaardbaar. De torpedo jagers, die naar Nieuw-Guinea en de 
Antillen worden gezonden zijn dezelfde als in Nederland 
dienst doen. Spreker acht het ook vreemd, dat men Duitsland 
bij de defensie wil betrekken, doch niet in de NATO wil 
opnemen; het lijkt spreker, dat men dit laatste eerst zal 
moeten doen. Hoe meer spreker van de gang van zaken in Pa
rijs hoort, hoe meer hij tot de mening komt, dat Nederland, 
niet zal kunnen meedoen, doch eenzelfde positie als Denemar
ken en Noorwegen zal moeten innemen. :*»,'| 

Minister Lieftinck heeft vernomen, dat er éen na
der memorandum van Italiaanse zijde, over het gemeenschappe
lijk budget is ontvangen. De heer Van Vredenburch deelt 
mede, dat dit reeds de vorige week was ingediend "en sinds
dien onder tafel is gewerkt. 

Minister Lieftinck informeert voorts hoe de ont
wikkeling in West-Duitsland is met name ten aanzien van 
de para-militaire organisaties. Het heeft spreker veront
rust, dat tot het leger niet zouden worden toegelaten zij, öi 
hebben deelgenomen aan de aanslag op Hitler, waarvoor als 
argument wordt genoemd, dat de Duitse militairen elke dis
criminatie ten aanzien van het gezag afwijzen. Opneming van 
Oost-Duitsland zou de overheersende positie van Duitsland 
nog groter maken en het gehele plan nog gevaarlijker dan 
het reeds is. '-^J. 

Minister Staf is van oordeel, dat de territoriale 
troepen in een Europees leger behoren te worden betrokken, 
aangezien een scheiding moeilijk zou zijn, vooral als men 
denkt aan Duitsland. In Nederland bestaat weliswaar een 
scherpe scheiding, die verband houdt met de Amerikaanse hulp, 
aangezien de Amerikaanse bewapening niet voor territoriale 
troepen wordt gegeven. Spreker ziet het als een groot gevaar," 
dat de Regering geen zeggenschap meer over de inzet van 
de marine zou hebben. Tenslotte acht spreker een lange 
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overgangsperiode (langer dan tot 1954) wenselijk, aangezien 
de noodzaak tot aanpassing dan mogelijkheden voor betere 
oplossingen zal geven. 

Minister Stikker deelt mede, "dat de uiteenzettin
gen van de heer Van Vrederiburch hem met grote zorg vervul
len. Allerlei plannen en denkbeelden zijn niet of nauwelijks 
aanvaardbaar, doch toch zal men binnenkort tot een beslis
sing moeten komen, aangezien binnen enkele weken vóór de 
conferentie in Rome een Ministersbijeenkomst zal plaats 
vinden. Dan zal de Regering haar standpunt moeten hebben 
bepaald aangaande de vraag of al dan niet aan de Defensie-
gemeenschap kan v/orden meegedaan. Wel moet worden bedacht, 
dat vergaande gedachten niet altijd worden uitgevoerd.Bo
vendien kan worden getracht om die om te buigen, doch dat 
zal alleen in samenwerking met andere landen kunnen. Samen 
met West-Duitsland zou men kunnen streven naar de vorming 
van een Commissariaat, waarbij spreker denkt aan ëén Colle
ge van minstens vijf leden. Daartegenover zou Nederland 
steun kunnen verlenen aan het Duitse standpunt inzake de 
gelijkgerechtigdheid. Over de mogelijkheden van een gezamen
lijk standpunt der Beneluxlanden en van wederzijdse steun 
zal op de Ministersconferentie, die Donderdag in Brussel 
zal plaatsvinden, kunnen worden gesproken. Vervolgens zal 
men de belangrijke kwesties, die in Parijs aan de orde 
komen, meer uit de -doeken moeten doen bij de besprekingen 
in de Commissie voor Buitenlandse Zaken. In deze Commissie 
is over het vraagstuk van de federalistische ontwikkeling 
nog niet veel gesproken.. Over de verbinding met de NATO 
heeft de Minister gesproken met Jhr Van Starkenborgh. De 
conclusie was, dat - nu gesproken wordt over het optreden 
van een Europees leger ook in Canada- men bezig is een 
wijziging te brengen in het Noo;d—Atlantische Verdrag, 
aangezien dit niet een volkomen automatische bijstand bij 
agressie kent, zô JLs öe Westelijke Unie. De enige band 
tussen NATO en het Europese leger is op het ogenblik Gene
raal Eisenhower. Daarom heeft spreker voorgesteld aan de 
heer Starkenborgh om deze kwestie met enkels andere gede
legeerden te bespreken, in de eerste plaats met de (̂ Cana
dese) voorzitter. Wat de situatie in West-Duitsland betreft 
merkt spreker op, dat Adenauer deze zomer een uiteenzetting 
hierover heeft gegeven, waarbij hij vrij optimistisch was. 
De financiering van de nieuwe rechtsgezinde soldatenbonden 
zou door de communisten geschieden. Adenauer meent dit de 
kop te kunnen indrukken als het Europese leger tot stand 
zal komen. De ontwikkeling sindsdien lijkt spreker evenwel 
niet zo gunstigj hij zal onze Ambassadeur in Bonn een 
uiteenzetting dienaangaande vragen. 

Minister Staf acht het wenselijk, dat bij de 
ministeriële bespreking in Brussel n4ast''Mzr Van Vredenburch 
ook Generaal Mataon aanwezig is, aangezien dat ook het con
tact met de Belgische militaire vertegenwoordigers in-Parijs 
zal kunnen vergemakkelijken. 

De Minister-President heeft geen behoefte aan een 
principiële onderscheiding tussen territoriale troepen en 
troepen, die ter beschikking van de gemeenscharpelijke 
defensie worden gesteld. Spreker zou het daarom eens kunnen 
zijn met de gedachte om met de Duitsers hierover te spreken. 
Met betrekking tot de vraag van Commissaris of College zal 
men het absolute standpunt moeten innemen, dat er een Col
lege moet komen, aangezien Nederland anders niet zal mee- . * 
doen. Dit zal men als volstrekte voorwaarde voorop moeten 
stellen. Minister Van Maarseveen acht het wenselijk om ac
tief op dit punt- te zijn, doch zou deze eis niet te vroeg 
willen stellen. Het is nl. niet onmogelijk, dat Frankrijk 
en Duitsland het over de kwestie van de territoriale troepen 
niet eens worden; in dat geval zou het :.beter zijn als Ne
derland niet reeds van te voren bovenbedoelde eis had gesteld, 



Ministerraad 
ZEER GEHEIM - 8 - dd.22-10-1951. 

T)e Mini ster-Pre sict ent laat dit tactische punt thans over 
aan-dë delegatie, doch wil er in de Raad geen twijfel over 
laten Bestaan; 

Minister Stikker zou het op-het ogenblik als 
te vergaand beschouwen om aan de Bondsregering mede te de
len, dat West-Duitsland naar onze mening in de NATO zou 
moeten worden opgenomen. Spreker heeft dit in Ottawa wel 
in onderlig e "besprekingen tegen Schuman en Acheson gezegd. 
De Minister-President staat er niet op thans reeds te 
spreken over opneming van West-Duitsland in de NATO, doch 
men kan wel met de Duitsers over geli jkgerechtigdieid spre
ken. Naast het absolute bezwaar tegen een Commissaris ver
werpt spreker ook de gedachte om alle troepen, de luchtmacht 
en de marine in te brengen. In de eerste plaats moet men 
zich afvragen waar dit imet de betaling op uitkomt; een 
uniforme regeling hiervoor zal betekenen, dat men de be
talingen optrekt op het hoogste niveau.In de tweede plaats 
rijst de vraag hoe de marine moet worden ingebracht en hoe 
een marinevaartuig als de Earel Doorman, dat Nederland bv. 
voor de bescherming van de Antillen ter beschikking moet 
houden, zou kunnen worden ingedeeld. Minister Staf deelt 
mede, dat nog niet alle eenheden in NATO-verband zijn in
gebracht, doch dat de Doorman staat onder SAGLANT(Admiraal 
Be&eixcc) , Als deze commandant gaat optreden, zal voor 
het zenden van de Doorman naar de andere Rijksdelan^toe— 
stemming moeten worden gevraagd. Min-iste-r— Stikker-merkt op, 
r\R± fU-CUUCT -in f ni t a nrrcl P ^ t i P T O a l >1i Rfinhnwp^-zal b e t a k e -
3*en. De Minister-President wijst er op, dat in Atlantisch 
verband geen omvangrijk gemeenschappelijk budget bestaat, 
zodat dan de toestemming voor het zenden van de Doorman 
naar overzeese gebieden gemakkelijker zal worden verkre
gen dan wanneer de gehele marine -in de Europese Defensie
gemeenschap zou zijn opgenomen, aangezien dan (bij een ge
meenschappelijk budget) de kostenfactor mede een rol zou 
spelen. Minister Staf deelt vervolgens mede, dat het Chan--
nel-Committee eenheden zal krijgen van de Nederlandse 
Marine, doch niet de torpedojagers in Nieuw-Guinea, de 
Antillen enz. 

Minister Teulings informeert of op de conferen
tie dezelfde tendentie bestaat als uit de bespreking met 
Hirsch bleek. 

De heer Van Vredenburch antwoordt, dat de Ameri
kanen in Parijs het standpunt innemen niet met een gebalkan 
seerd Europa te kunnen werken, zodat nu een integratie 
tot stand moet worden gebracht, aangezien op een later 
tijdstip het isolationisme in Amerika verdere activiteit 
van die zijde op dit punt zou kunnen verhinderen.Spreker 
vraagt zich af of de denkbeelden van de Amerikanen en 
van Monnet en Hirsch te verwezenlijken zijn in het tempo, 
dat men zich voorstelt. Men heeft het plan in.April 1952 
de eerste Duitse soldaten van het Europese leger op te 
roepen, zodat op dat ogenblik het verdrag ondertekend 
en geratificeerd zal moeten zijn. De Fransen zijn bezig 
aan een werkstuk over de institutionele kwesties, dat 
over tien dagen gereed zal zijn. Het is de bedoeling 
voor de conferentie in Rome een tweede interimrapport 
gereed te hebben. Wat de suggestie van Minister Staf be
treft om ook Generaal Mathon mee te nemen naar Brussel, 
merkt spreker op, dat het de vraag is of ook de Belgische 
en Luxemburgse militairen zullen meedoen. De Belgische 
Ambassadeur in Parijs, Guillaume, is nl. niet van plan 
daarheen te gaan, als Minister Van Zeeland niet deelneemf-v 

Het punt van de gemeenschappelijke begroting is i 
de Steering-Committee besproken. Spreker, heeft gezegd,dat 
de Nederlandse bezwaren ter zake nog veel ernstiger zijn 
dan de Belgische en .dat hij daarom de mening Van de Ne- " 
derlandse Regering moest, voorbehouden. Spreker merkt hier
bij op, dat als de Nederlandse Regering basluit de gedachte 
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te aanvaarden alle troepen, dus ook de territoriale troepen, 
in de Gemeenschap te brengen, het moeilijker is om een ge
meenschappelijk budget af te wijzen. Als de territoriale 
troepen echter afzonderlijk worden gehouden, zal dat een 
argument kunnen zijn om geen gemeenschappelijk budget te 
aanvaarden. Het bleek voorts, dat ook van Italiaanse zijde 
thans niet meer voor besluiten van de Raad van Ministers 
eenparigheid van stemmen werd gevraagd, doch een meerder
heid van tweederden, ter/zijl ook de Belgen zonder over-

f leg met onze delegatie een tegemoetkomender voorstel heb-
' ben gedaan. Zij stellen voor, dat de Commissaris, in ge
val de Raad van Ministers niet unaniem een begroting aan
vaardt, een uitspraak van de Assemblee kan vragen. Bij in
stemming van de Assemblee kan daarna de Raad van Ministers 
het voorstel met een gequalificeerde meerderheid aannemen. 

Wat de betaling aan de militairen betreft be
staat de gedachte om een basissalaris vas.t te stellen, 
waarboven afzonderlijke vergoedingen kunnen komen naar ge
lang van de plaats, waar de militairen gelegerd zijn. 

Minister Lieftinck acht nog belangrijker dan 
deze salarisregeling, dat de landen uit handen zouden ge
ven de bevoegdheid om zelf te beslissen welk bedrag zij 
voor defensie willen besteden. De Minister—Pre si d ent merkt 
hierbij op, dat thans reeds grote moeilijkheden worden on
dervonden nu de defensieuitgaven op f.1500 min zijn vast
gesteld. Minister Van Maarseveen stelt de vraag of de an
dere landen niet dezelfde moeilijkheden zullen hebben. 
Minister Lieftinck wijst er op, dat het economisch-finan-
cieel beleid in andere landen verschillend is; in Frankrijk 
wordt geen gezond financieel beleid^evoerd, waardoor de 
inflatie daar te lande sterk is. In Italië" bestaan soort
gelijke moeilijkheden. 

Minister Stikker deelt in antwoord, op een vraag 
van Minister Lieftinck mede, dat enkele werkstukken (o.a. 
inzake het deviezenprobleemj ontvangen zijn, die in de 
interdepartementale commissie in behandeling zullen komen. 
Als deze hierover overeenstemming bereikt, zal dit aan de -
delegatie worden medegedeeld, anders zal dit nog in de 
Ministerraad worden gebracht. 

De Minister-President zou het bezwaarlijk achten 
als van Nederlandse zijde alleen voorbehouden worden ge
maakt. Spreker concludeert, dat-de delegatie zich tegen 
de voor Nederland onaanvaardbare punten aal moeten ver- ' 
zetten(geen Commissaris, doch een college; afwijzing van 
een veelomvattend gemeenschappelijk budget; eenparigheid 
bij belangrijke besluiten in de Raad van Ministers; af
wijzing van opneming van de marine in de Gemeenschap). De 
;Minister deelt tenslotte de verwachting van de heer Van 
Vredenburch, dat niet in enkele weken voor de vele moei
lijke vraagstukken in Parijs een oplossing kan worden be
reikt. 
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