
ZEER GEHEIM 
MINISTERRAAD 
Nr.992 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 12 November 1951» dea morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Trèveszaal 

Aanwezig: De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Joekes, Lieftinck, 
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters', 
Hutten, Staf (uitgezonderd bin de punten 3c t/m 4&), 
Stikker, Teulings en Wemmers (Afwezig is Minister 
In 't Veld). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom, Götzen en (bij punt 13) Muntendam. 

Secretaris: J.Middelburg. .ilJ 

1, Notulen van de vergadering van 5 November 1951. 

a. Redactiewijzigingen. £H*^~ 

Op blz.ll,punt 7» 2de alinea, 6de regel, wordt 
"ff deze gelden uitsluitend voor de bouw van woningen boven 
de 40.000 bestemd zullen zijn" vervangen door "hoe groot het 
aantal woningen is, dat gebouwd zou kunnen worden." 

OP blz.13» punt 14, 7de regel, vervallen de woor
den "ten aanzien van". Op de volgende regel wordt "een af
wijzend standpunt in te nemen" vervangen door "niet als af
zonderlijke punten op.de agenda te plaatsen". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 1 b, 3° (De handel met 
landen' 'achter het IJzeren Gordijn) 

Minister Teulings heeft zojuist vernomen, dat het ,,' 
antwoord op de vragen van het Kamerlid Goedhart is verzonden. 
Spreker wijst er op, dat blijkens de gegevens van de BVD om-

; trent de Tsjechische spionnagezaak de transitohandel en de 
door Goedhart aangeduide zwarte handel door elkaar lopen. 
Spreker betreurt het, dat de bespreking over dit onderwerp., 
in een vorige vergadering is afgebroken. De Minister-President 
aoht het wenselijk deze kwestie aan de hand van e-en nota 'te 
bespreken .̂ fMftWrS-tey-Van—óren-̂ ri-«3£-̂ -eat-
.indien de BVD zich met de transitohandel zou bezighouden. 
Spreker wijst er op, dat van Nederlandse zijde aan de bespre-% 
kingen in Parijs over de Oost-West-handel steeds actief, is.---"' 
meegedaan. Men zou opdracht^ kunnen geven om alle transporten 
op dergelijke "zwarte hairdel" te controleren. Dit zouTTechter 
een omvangrijk werk^zï"jn, waarvan het Nederlandse^transport- -, 
wezen ernstige schade zou kunnen ondervinden,-'''doch bovendien 
kan het alleen-^ten gevolge hebben, dat d.e-'aangeduide transpor
ten in he^-v'ervolg uitsluitend over de^hiet-Nederlandse con- . • 
tinentali havens plaatsvinden, aangezien de andere landen nog ï 
steeds niet bereid zijn gevonden een dergelijke controle 
ujL^f^è~ö^Teiretn— '•" •' 

De Minister-President stelt voor, dat (vertegen
woordigers van) de Ministers Teulings, Van den Brink, Stikker 
en Wemmers overleg plegen over de vraagpunten, die in de nota '• 
voor de Ministerraad zullen moeten worden behandeld. Aldus 
wordt besloten. ••.,*• 
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uit Nederland zijn gezet. 0? deze bijeenkomst, waar ode het ateda-
bestaur was vertegenwoordigd, hoeft men o.a. beledigingen ge
uit aan" het adres van H.M. de Koningin. Minister Stikker deelt 
mede, dat hierop zal worden gereageerd. De Hinistor-^-raaident 
stelt voor bij de West-Duitse Regering te protesteren en dit te 
publiceren. Aldus wordt besloten. 

4 e, Europese Dofcnsiogemeenschap (Zie not.KH dd. 5-11-51, punt 4a) 

1° Overleg met Commissie voor Buitenlandse Zaken. De Minister— 
President heeft naar aanleiding van de.bespreking met de 
Commissie" voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer een "brief 
ontvangen van Prof.Romme, die deze bespreking niet bevredigend 
achtte in verband met de tijdnood. Hij vraagt of het niet mo
gelijk is, dat de leden van de Commissie twee dagen voor de 
bespreking een korte nota over de te bespreken onderwerpen 
krijgen. In de tweede plaats vraagt" hij of de Regering een 
concreet plan voor een gemeenschappelijk budget kan opstellen. 
Wat de eerste vraag betreft is spreker van mening, dat dit 
niet zo gemakkelijk is, aangezien in Parijs nog geen beslis
singen worden genomen en de situatie bij de besprekingen van 
dag tot dag wisselt. Toch zal de Regering het verzoek moei
lijk kunnen weigeren. Minister Stikker ziet als mogelijkheid 
voor de besprekingen met deze Commissie een korte nota te 
zenden in de geest van de verslagen van de Agendacommissie, -
waarvan thans het vierde verslag is ontvangen. Minister Van den 
Brink deelt mede, dat de Commissie bij de voorbereiding van de 
kolen- en staalgemeenschap steeds de instructies aan de dele
gatie heeft ontvangen. De Minister-President merkt op, dat 
de bespreking van de Europese Defensiegemeenschap veel gevoe
liger is en hierover meer verwarring bestaat, ook in eigen 
kring. Spreker stelt voor, dat hij zal antwoorden, dat inwil
liging van het verzoek niet steeds bevredigend zal z-̂ jn, zolang 
de situatie zich zo snel wijzigt, doch dat zal v/orden getracht 
aan het verzoek tegemoet te komen. 

2 Bespreking over de productie van militaire goederen. Minis-
terTan den Brink deelt mede, dat bij de besprekingen in Parijs ' 
omtrent de economische vraagstukken van de Defensiegemeenschap 
de Nederlandse gedachtengang in zoverre ingang heeft gevonden, 
dat er overeenstemming bestaat, dat het Defensiecommissariaat 
'geen bevoegdheid zal moeten hebben om in de •nationa±-e-'bc-34rcl-
lingon>>-cn productie van militaire goederen in te grijpen.*, 
Daarnaast zal het gemeenschappelijk programma der bestellingen 
-in nauw overleg met de Raad van Ministers door het Defensie-
commissariaat moeten worden voorbereid, waarna dit door de 
Raad van Ministers met eenparigheid van stemmen zal moeten 
worden vastgesteld. Hierbij is een Italiaans voorstel van be-
"lang om te bepalen, dat er een verhouding tussen de bijdragen 
van,.elk_Lan-é? en het aandeel in de bestellingen van de v-crachil-
lende landen zal worden vastgesteld met dien verstande, dat het 
aandeel in de bestellingen van *e».land niet lager zaè liggen 
dan o^erGcnkost—ge-^ 90$ van de p̂ &Wfltuol-e- bijdrage van dat 
land.Door de grote landen wordt voorgesteld te bepalen, dat 
het percentuele aandeel in de bestellingen niet meer ..zal mogen 
bedragen dan 110$ van de *efet**^*- bijdrage. Het Italiaanse 
voorstel is voor Nederland van belang, aangezien men dan voe
ding in Nederland zal moeten bestellen om de 90$ vol te krijgen. 
Daaruit vloeit echter voort, dat het in dat geval ook van bete-^ 
kenis is, dat voedsel, kleding en schoeisel in het gemeenschap
pelijk budget worden opgenomen. De Minister-President merkt opt 
dat dit punt een moeilijkheid vormde bij de opsliêlling van 
de vorige instructie aan Van Vredenburch. De gedachte was im
mers, dgc het reële budget voorlopig zo beperkt mogelijk zou worden 
gehouden, aangezien menniet alle zaken plotseling zal kunnen 
versmelten. Een opdracht om er naar te streven voeding en kle
ding op het gemeenschappelijk budget te brengen doorkruist dan 
deze gedachte. Minister Van den Brink laat in het midden, wat 
men -op het gemeenschappelijk budget brengt* doch als men e én onvang-
rijker budget ontwerp, dan zal van Nederlandse zijde in de _ . 
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Op blz.41 punt 2 h, 3ös regel, wordt "ongunstig" 
vervangen door "ongelukkig". De Tierde regel moet als volgt i^ 

. gelezen worden "opnieuw in studie is genomen". 
Op blz. 1, punt 3 a, 1ste alinea, 2de regel wordt 

"concept-antwoord" vervangen door "concept-memorandum". Op 
de 11de regel komt na "tien" het «aord "jaar". 

Op blz. 10, onder ten 2 . 6de regel, vervallen de 
woorden "nationale bestellingen er.". Aan het einde van de 7de 
regel wordt de volgende zin ingercegds "Wil men bevoegdheden op 
het gebied van de productie creëren, dan zal voor een nauw
keurig af te palen gebied een opzet als het Schumanplan kent 
moeten worden geschapen". Op de 'Zie regel wordt de zin;"Hier
bij is een Italiaans t/m bijdrage van dat 
land", vervangen door;"Hierbij is een Italiaans voorstel van 
belang om te. bepalen, dat er een verhouding tussen de bijdra
gen van elk en het aandeel in. de "rsstelling en van de Gemeen
schap zal worden vastgesteld met dien verstande, dat de be
stellingen van de Gemeenschap in een bepaald land niet lager 
mogen liggen dan 90f» van de bijdrage van dat land." Op de 
20st-e regel wordt het woord "relatieve" geschrapt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. ; ..1 £-'«;Sj 

a. Compe^nsajieuitkering aan werknemers. 

^ e Minister-President -deelt mede, dat de Stichting" 
van de Arbeid een telegram Tfëëït gezonden, waarin opnieuw wordt 
aangedrongen op een verplichting in plaats van een vergunning 
tot het doen van een uitkering van 11 $ van het weekloon. 
Spreker herinnert er aan, dat de vorige week hierover nog een 
bespreking ..heeft plaats gehad var. enkele Ministers met het 
bestuur van"genoemde Stichting. Spreker stelt voor het eerder 
genomen besluit te handhaven. Aldus wordt besloten. 

'Minister Jjoekes deelt rede, dat van verschillende 
zijden, o.a. door de mijnindustrie, is verzocht de loongrens 
van f. 4000 te laten vallen. De Raad verklaart zich er aee 
accoord, dat de loongrens van f. 4T-Q0 van de werknemers in 
het vrije bedrijf kan vervallen, crc-er handhaving van het 
overeengekomen maximumbedrag der uitkering. 

1 
2 b . Rotterdam en de Rijnvaartprenies. (Zie notulen MR 29/10 p.2b) 

De Minister-?resi dent deelt mede een brief te hebben 
ontvangen van het gemeentebestuur van Rotterdam, waarin met 
een verwijzing naar het antwoord van de Minister van Buitenr 
landse Zaken op de eerste brief aangaande het niet kennen van 
Rotterdam in de kwestie van de verhoging der Belgische Rijn-
vaartpremies, wordt verzocht een afvaardiging van het bestuur 
te ontvangen. Minister Van den Drink vraagt zich af, of men 
niet zal verzoeken eerst aan te geven, -welke bezwaren men heeft. 

Minister Lieftinck merk; op, dat de kwestie van de 
Rijnvaartpremies Rotterdam hoog zit, hetgeen ook samenhangt 
met het feit, dat het voeren van de onderhandelingen over een 
nieuwe Rijnverbinding voor Antwerpen aan Belgische zijde is 
opgedragen aan Van Cauwelaert, die tot de Antwerpse kringen 
behoort, terwijl aan Nederlandse zijde in de persoon van Mr. 
Steenberghe een algemene figuur is aangewezen. . 

"Minister Wemmers acht het wenselijk de bespreking 
met Rotterdam niet voor het einde van deze maand te doen plaats 
vinden. De Minister-?resident stel- voor de brief in handen 
van Minister Stikker te slfeTTen, die in overleg met de Ministers 
Van den Brink en ïïemmers een datum voor de ontvangst van een 
delegatie van het gemeentebestuur van Rotterdam zal bepalen. 
Aldus wordt besloten. 

2 e. Jaargeld voor vroegere geallieerde.'Jjenéraal.. 

Minister ïeulings stelt met verwijzing na^r een ver-
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eerste plaats op de opneming van voeding en kleding moeten 
worden aangedrongen, aangezien dit het Nederlandse belang is. 
Minister Staf vreest, dat Minister Van den Brink misleid is 
door het Italiaanse voorstel; voor het Nederlandse leger is 
echter niet f.1,5 mld doch f.3 mld nodig, zodat de 90$ dan 
niet te verwezenlijken is. Spreker wijst er op, dat ook een 
belangrijk deel van de militaire uitrusting buiten de landen 
van de gemeenschap moet worden besteld.Minister Van den Brink 
merkt op, dat de 90^ alleen in relatie kan, staat tot de eigen 
contributie aan de gemeenschap. Minister Van Maarseveen noemt 
als oplossing, dat men 90$ van het' aandeel van de bestellingen, 
die in de Westeuropese landen worden gedaan, als minimum zou 
kunnen stellen. 

•̂ e Minister-President waarschuwt voor het gevaar van 
een volstrekt voorschrift omtrent de 90>&, dat de nationale 
producenten een monopoliepositie zouden kunnen innemen, waar
door de kosten ongemotiveerd zouden stijgen.• 

Minister Van Maarseveen informeert of normalisering 
van de voeding voor de verschillende onderdelen van het Euro
pese leger niet moeilijk is. Minister Mansholt merkt óp, dat 
het hier voor een belangrijk deel om geconserveerde voeding 
handit, waarbij normalisatie zeer wel mogelijk is. 

Minister Van den Brink is van oordeel, dat als het 
gemeenschappelijk budget meer inhoud zal krijgen het hieronder 
brengen van kleding en voeding uit Nederlands standpunt beke
ken van belan^ is. Deze kwesties v/orden in Parijs in een werk— 
commissie onder voorzitterschap van de assistent van Monnet, 
Hirsch, besproken. Be Minister-President is het er mede eens, 
dat bij een omvangrijker budget voeding en kleding in de eerste 
plaats opgenomen moeten worden, doch dit zal eerst in een late
re phase het geval moeten zijn. Aanvankelijk zal men, wil de 
Befensiegemeenschap kunnen werken, deze zaken geheel nationaal 
moeten laten verzorgen en betalen. 

Minister Stikker concludeert, dat Minister Van den 
Brink dus meer geporteerd is voor het Italiaanse systeem. 
Aan punt 4 van de nieuwe instructie (zie 3 ) zou men dan kun
nen toevoegen "tenzij dit voor een spreiding van de productie 
wenselijk is". Bit heeft dan echter op een latere phase betrek
king. Be Raad verklaart zich hiermede accoord. 

3 Eet gemeenschappelijk budget. Be Minister-President infor
meert oi er uitzicht is op een ministeriële bespreking in 
Parijs. Minister Stikker antwoordt, dat deze bespreking deze 
week nog zal worden gehouden. 

Be Minister-President bren̂ ; vervolgens in bespreking 
de concept- instructie voor de Nederlandse delegatie inzake 
het gemeenschappelijk budget, die ter vergadering wordt rond
gedeeld. Spreker wijst er in de eerste plaats op, dat het, als 
men de punten 4 en 8 beziet nog niet duidelijk is hoe het 
loopt met betaling van de bewapening, de bouw van kazernes 
en magazijnen e.d. (de infra-structuur wordt onder punt 9 
vermeld). Minister Van den Brink informeert of punt 9 betekent, 
dat de buitenlandse~"militaire hulp niet meer aan de nationale 
organen, doch aan de Befensiegemeenschap zal worden gegeven. 
Minister Stikker merkt op, dat de kosten voor de infra-struc-
tuur in ons land voor een belangrijk deel door Engeland worden 
betaald. 

Minister Lieftinck lijkt een verdelingssl 'tel, als 
bedoeld in punt 13, alleen van betekenis voor Duitsland, aan
gezien men niet tegelijk een verdelingssleutel, ea een limiet 
soor ds Nederlandse Defensieuitgaven kan hebben. Minister 
Stikker is van oordeel, dat een verdelingssleutel voor 
budget commun I niet van betekenis is, aangezien' deze 'voort
vloeit uit de aangegane verplichtingen. Voor het gemeenschap-
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pelijk "budget II is deze echter wel van belang. Minister 
Lieftinck merkt op, dat de Nederlandse aandelen in de Budgets 
T' en lï te zamen hun plafond vinden in ons maximum van f«1300 
min. Spreker heeft er bezwaar tegen als aan budget II een con
flictenregeling zou worden toegevoegd (als bedoeld in punt 12), 
waardoor een hogere instantie de beslissingen van nationale 
Parlementen opzij zou kunnen zetten. Minister Staf merkt op, 
dat het thans alleen gaat overposten, die met eenparigheid 
van stemmen op de begroting worden gebracht en dan is geen ande
re oplossing mogelijk dan door een conflictenregeling. De 
Minister-President is van oordeel, dat zolang het budget commun 
beperkt blijft tot de kosten, genoemd in punt 8, er geen bezwaar 
tegen een conflictenregeling zal zijn, doch dat dit geheel 
anders is als gevolg wordt gegeven aan het streven van Frankrijk: 
en Duitsland om alles op dit gemeenschappelijk budget te bren
gen. Minister Van den Brink ziet dan maar één oplossing nl. 
in de vorm van een Europese belasting. Hetzelfde is ook ge
beurd in de kolen- en staalgemeenschap. De Minister-President 
wijst er op, dat een dergelijke Europese belasting ook alleen 
maar mogelijk is voor een niet te groot bedrag. Sprékêr_steit 
voor ten aanzien vin het budget met de kleine bedragen accoord 
te gaan met een conflictenregeling. De Raad hecht hieraan zijn 
goedkeuring en kan zich met de gedachtengang van de concept
instructie verenigen. Nagegaan zal nog moeten worden, hoe de 
betaling van de bewapening, de bouw van kazernes en magazijnen 
enz. precies gedacht is, terwijl punt 9» wat betreft de infra
structuur, en punt 13» wat betreft de verdelin^ssleutel, nog 
nader onder ogen zullen v/orden gezien. 

4° De legerorganisatie. De Minister-President heeft gezien, dat 
Minister Staf een instructie aan de milïHaire deskundigen 
in Parijs heeft gezonden, waarin o.a. wordt gezegd, dat tot 
1954 niet anders dan de Nederlandse legerorganisatie zal worden 
aangehouden. Spreker acht een dergelijke instructie wel be
zwaarlijk als tegelijk wordt gezegd, dat Nederland in beginsel 
bereid is aan de Europese Defensiegemeenschap mee te werken. 
Minister Staf heeft geen instructie gegeven, doch een leidraad 
gezonden aan de militaire technici voor de besprakingen in de 
betrokken werkBommissie, waaraan de suggestie is toegevoegd, 
dat Van Vredenburch een instructie hieromtrent zal vragen. 
Spreker acht het wenselijk te voorkomen, dat in verschillende 
werkcormni ssies in Parijs allerlei theorieën over de legervor
ming worden verkondigd, aangezien anders een grote verwarring , 
ontstaat. Reeds thans houdt niet alleen Eisenhower zich met 
de kwesties van de legervorming bezig, doch ook een Fransman 
en ook Mac Narney. Voorlopig is instructie gegeven aan de 
militaire technici, dat men hieraan niet zal moeten meedoen. 
Als uit politieke overwegingen wordt besloten tot integratie 
van de nationale defensieonderdelen over te gaan, zal kunnen 
worden gesteld, dat Nederland bereid is Nederlandse dividies 
in te brengen in hoger geïntegreerde eenheden. Ook tegen ge
meenschappelijke opleidingsinstellingen bestaat geen bezwaar, 
doch men zal niet moeten beginnen met nationale instituten als 
de KMA op te heffen.. 

Minister Stikker is de gang van zaken nog niet hele
maal duidelijk. Spreker herinnert er aan, dat is afgesproken, 
dat vier vraagstukken nader bestudeerd zouden worden. Over de-
verhouding tussen Defensiecommissariaat en Raad van Ministers 
is een instructie opgesteld, terwijl over het gemeenschappelijke 
budget zo juist gesproken is. Minister Van den Brink is nog 
doende met het vraagstuk van de militaire productie. Over het 
vierde vraagstuk, nl. dat van de legervorming, is thans een 
stuk uitgezonden waar niemand verantwoordelijkheid voor schijnt 
te hebben. Minister Staf merkt op, dat dit alleen een aanwij
zing voor de militaire technici voor hun houding in de werk-
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commissie is. In de Adviescommissie is thans een ontwerpinstrac
tie inzake de legervorming in behandeling genomen, üainxster 
Stikker acht het het beste, dat het oorspronkelijke stuk nxet 
haar buiten komt en dat aan de militaire technici de aanwij
zing wordt gegeven geen standpunt inzake de lggervorming in 
te nemen, zolang niet de thans voorbereide instructie is vast
gesteld. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

•' Minister Stikker deelt naar aanleiding van een op
merking van Minister Van Maarseveen,omtrent de zeer hoge kosten 
van een divisie, mede, dat door de TCC (Commissie van Twaalf 
in Parijs) is geconstateerd, dat wat Nederland met betrekking 
tot de defensie-inspanning zal doen f.14 mld zal kosten, waar
van Nederland f.6 mld betaalt, zodat nog f.8 mld aan militaire 
hulu er bij gegeven zal moeten worden. 

Minister Staf merkt op, dat tot dusver Nederland 
zoveel mogelijk aan de verzoeken van SHAPE gevolg heeft gege
ven. Het blijkt echter, dat Eisenhower en Mac Narney dit gaan 
onderwaarderen. In overeenstemming met SHAPE wordt voorbereid, 
dat in September 1952 een divisie paraat beschikbaar kan wor
den gesteld, terwijl een divisie in reserve is, die in die 
maand voor herhalingsoefening onder de wapenen zal worden ge
roepen. Als thans blijkt, dat'deze plannen wijziging zouden 
moeten ondergaan, is het wenselijk, dat Minister Stikker dit 
aanhoortj dan zal SHAPE moeten zeggen, wat veranderd zal 
moeten worden. Spreker heeft begrepen, dat de kans bestaat, 
dat Nederland slechts voor "'één divisie wajens zou krijgen. 

Minister Stikker merkt op, dat dit aansluit bij 
zijn mededelingen omtrent zijn besprekingen in Parijs (zie punt 
4 b),nl.dat aan Amerikaanse zijde de gedachte bestaat het plan 
van de 56 divisies in zoverre te wijzigen, dat er ongeveer 25 
parate divisies zullen komen, waarvoor dan prioriteit voor de 
wapenlevering zal worden vastgesteld. Minister Staf merkt op, 
dat Mac Narney in zijn hoofd heeft,dat er in Nederland drie 
kernen moeten zijn voor de opbouw van drie divisies; hij staat 
dus een andere legeropbouw voor. Met betrekking tot de lucht
macht, waar Nederland juist wel een stelsel van de vorming van 
kernen heeft, neemt Mac Narney juist het omgekeerde standpunt 
in. Spreker heeft het standpunt ingenomen, dat Nederland de 
aanwijzingen van SHAPE ter zake volgt. Spreker acht het wen
selijk aan Van Vredenburch de instructie te geven ter zake van 
de legervorming, dat Nederland bereid is de divisies in hogere 
eenheden van het Europese leger te integreren. . 

De Minister-President neemt aan, dat dit aanvaard wordt, 
maar stelt voor verder voorlopig van dit punt af te stappen. Al
dus wordt besloten. 

5° De verhouding tot de Grondwet. Minister Stikker verwacht, 
dat Schuman bij de ministeriële bespreking in Parijs het eerst 
het woord aan Van Zeeland zal geven, die- dan over de consti
tutionele problemen zal spreken, waarbij hij de verwachting 
zal hebben, dat spreker hem zal steunen. Spreker is voorne
mens te zeggen, dat ook Nederland met overeenkomstige moei
lijkheden zit en dat de Regering uiteindelijk wel bereid zal 
zijn een wijziging van de Grondwet voor te stellen. 

De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

(Zie voorts punt 2 j van deze notulen) 
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