
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD . " j 
Nr. 994 Ex.nr.'^ 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 19 November 1951, des middags te 

2 uur in de Trèveszaal. 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregtsp Van den Brink, Joekes, Lieftinck, 
Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemaers. (Afwezig 

• is Minister Mansholt). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom (bij de punten 2 t/m 12), Cals (bij de 
punten 13 t/m 15) en Götzen. // ty~,t*J 

Secretaris; J. Middelburg. 

Het overlijden van Minister Van Maarseveen, 

De Minister-President begint de vergadering met een 
woord over wat alTen"vervult - het plotseling wegvallen van 
Minister Van Maarseveen. Spreker geeft uiting aan zijn grote 
waardering voor de arbeid ten dienste van het Nederlandse > 
Volk, die Mr. Van Maarseveen als Minister in verschillende 
Kabinetten heeft verricht. De Ministers, die het hebben meege
maakt, weten hoe hij in het vorige Kabinet bij een crisis in 
het Indonesische beleid bereid was de zwaar wegende verant
woordelijkheid op zich te nemen voor de souvereiniteitsover-
dracht van Indonesië. Spreker memoreert voorts hoe intensief 
Minister Van Maarseveen zich vojr de arbeid van zijn Departe
menten heeft gegeven. 

Namens de Ministerraad heeft de Minister-President 
met Mevrouw Drees vanmorgen in het sterfhuis zijn diepgemeen-
de deelneming betuigd. 

De Raad besluit vervolgens de kosten van de begra
fenis voor rekening van de Staat te nemen. 

1_. Notulen van de vergadering van 12 November 1951. 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz.1, punt 1 b, 1ste alinea, 9de regel, komt in 
de plaats van "Minister Van ,den..Brink zou het gevaarlijk ach
ten-........ ,t/m . ë*en de"rgelijke controle uit te 
oefenen" het volgende; "Minister Van den Brink wijst er op, 
dat wat de doorvoerhandel betreft onderscheid moet worden ge
maakt tussen transitozaken voor Nederlandse rekening en tran— 
sitozaken waaraan Nederlandse firma's uitsluitend als vervoerde! 
te pas komen. V/at de eerste categorie betreft is controle vol
ledig mogelijk, m.n. bij de afgifte van de betalingsvergunning, 
en vindt dan ook controle plaats op basis van de internatio
naal overeengekomen spelregels. Indien uitsluitend het trans
port van Nederlandse zijde wordt verzorgd, doch de benodigde 
vergunningen door andere landen worden afgegeven, is spreker 
niet bereid controle te doen uitoefenen zolang o^k de andere 
landen weigeren zulks te doen. Indien juist Nederland - een 
belangrijk continentaal doorvoerland - in deze verder sou. 
gaan dan andere continentale landen zou de transitohandel zich 
gaan verplaatsen. Spreker is echter gaarne bereid aan iedere 
redelijke verdergaande internationale regeling mede te werken.' 
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3 d. De positie van de Indo-Europeanen. 

Minister Lieftinck informeert of er nog nadere ge
gevens zijn omtrentde positie van de Indo-Europeanen. Spreker 
vreest de mogelijkheid, dat opnieuw vele duizenden in Neder
land in kampen zouden moeten worden ondergebracht, die hier 
te lande toch niet zullen kunnen aarden. De Minister-President 
merkt op, dat in de RAVT aan deze zaak veel aandacht is ge-
schonken. Daar is ook de kwestie onder ogen gezien, dat door 
lagere Nederlandse ambtenaren in Indonesië niet steeds vol
doende werd tegengegaan, dat Indo-Europeanen te gemakkelijk 
naar Nederland gaan. Spreker informeert hoe een aantal Indo-
Europeanen, die zich in Nederland moeilijk zullen aanpassen, 
toch'hierheen komen. Staatssecretaris Gëtzen deelt mede, dat 
recht op vrije overtocht naar Nederland alleen bestaat voor 
ambtenaren boven een bepaald salaris. In bepaalde gevallen 
wordt een voorschot verleend als familie in Nederland behoef
tige Indo-Europeanen kan onderhouden. De Minister-President 
is van mening, dat men de overtochtskosten niet moet voor-
schieten in gevallen, waarin de betrokkenen in wezen in Indo
nesië geworteld zijn. 

Staatssecretaris Gëtzen wijst er op, dat zich her
haaldelijk gevallen voordoen, dat Indo-Europeanen uit de amb
telijke dienst overgaan naar het bedrijfsleven in Indonesië. 
Spreker vestigt er voorts de aandacht op, dat vele Nederlan
ders uit Nederland naar Indonesië vertrekken, waardoor de 
scheepvaartmaatschappijen extra schepen hebben moeten inleggen, 

4. Buitenlands beleid. 

a. De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen MR dd.12-11-'51» 
punt 4 ej 

1 Instructie inzake het gemeenschappelijk budget. ' 

De Minister-President deelt mede, dat thans een in
structie inzake het gemeenschappelijk budget naar aanleiding 
van de bespreking in de vorige vergadering en na een bespre
king in kleine kring is vastgesteld. 

2 Instructie inzake de legeropbouw (Brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken dd.13 November 1951, nr.8911, met 
concept-instructie) 

Minister Lieftinck stelt voor in punt 5 de woorden 
"in de overgangstijd" in de laatste zin te schrappen en "1954" 
te wijzigen in "1955"» aangezien steeds gesproken is over een 
overgang van drie jaar. De Raad verklaart zich vervolgens 
accoord met de ontwerp-instructie behoudens de genoemde cor
recties. Besloten wordt de hoofdinhoud van deze instructie 
en die omtrent het budget in de korte nota te verwerken, die 
Buitenlandse Zaken voor de besprekingen aan de Kamercommissie 
zal toezenden. 

Minister Staf deelt mede, dat ook in de TCC (Commis
sie van Twaalf) in Parijs gebleken is, dat er een wijziging 
van de militaire plannen in de lucht zit. Een aantal vertegen
woordigers schijnt te hebben toegegeven aan de Amerikaanse 
verlangens terzake. Aan'Dr Hirrchfeld is echter de instructie 
gegeven, dat Nederland op het standpunt staat, dat wordt uit
gegaan van onze plannen en dat hieraan moet worden vastgehou
den. Voor ons land is de uitkomst van het examen, dat de cij
fers in voor ons gunstige zin worden gewijzigd. Als de mili
taire noodzaak wijziging meebrengt, zal Nederland bereid zijn 
met SHAPE te overlegden om de nodige veranderingen aan te 
brengen. Een van ds gestelde vragen is welke bijdrage Nederland 
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aan het Europese leger zal geven. Spreker is van oordeel, dat 
geantwoord moet worden één divisie; dan zal wel blijken of 
dit voldoende is. In dat geval kan een deel van de mankracht 
in Nederland worden gehouden bv. ten behoeve van de burger
lijke verdediging. Minister Stikker merkt op, dat de wijzi
ging in het Amerikaanse standpunt.ten dele samenhangt met het 
feit, dat het materieel niet zo snel beschikbaar komt als in 
uitzicht is gesteld, hetgeen o.a. het gevolg is van verplich-
xingen in Korea en Indo-China. In Parijs heeft Van Vredenburch 
spreker gevraagd Generaal-Majoor Mathon te ontvangen, aange
zien dit vraagstuk ook bij het Europese leger speelt. Aan 
Mathon heeft spreker gezegd, dat hij terzake geen standpunt 
kon innemen zonder overleg met Minister Staf. Aangezien de 
mogelijkheid bestaat, dat in de TCC wordt besloten, dat Neder
land een parate divisie beschikbaar zal stellen, waarvoor het 
materieel geleverd zal v/orden, zou onze positie niet alleen 
bij de besprekingen over de Europese liefensiegemeenschap,doch 
ook bij de Amerikanen en in Nederland minder gunstig kunnen 
worden. Na overleg met Minister Staf heeft spreker daarom aan 
Harriman gevraagd of Nederland hierdoor in moeilijkheden zou 
kunnen gerakeaDeze antwoordde, dat de andere landen ook tot 
een kleiner plan zouden 'moeten komen, mede omdat de wapens niet 
snel genoeg hier kunnen zijn. Harriman heeft toegezegd, dat 
hij spreker tijdig zou waarschuwen als de positie van Nederland 
relatief slechter zou worden dan die van de andere landen. In 
deze zin heeft spreker ook een instructie aan de delegatie 
in Parijs gegeven. Voor België zal het rapport minder gunstig 
zijn, aangezien België zonder betaling wapens zal moeten pro- " 
duceren voor de andere deelnemers, 

Be Minister-President informeert of naast het 
één" 

mate-
reeds riéel voor één-divisie, dat van Amerika zal komen, niet 

materieel voor een andere divisie aanwezig is. Minister Staf 
antwoordt, dat het Canadese en Engelse materieel voldoend"!""" 
is voor 33 bataljons. Voor 2/3 of voor 1 divisie is dan vol
doende materieel om te oefenen. Voor een parate divisie moet 
echter alles uit Amerika komen. Spreker deelt voorts mede, dat 
hij met Generaal-Majoor Mathon een bespreking zal hebben, ten
einde te voorkomen, dat in Parijs een van het Regeringsstand
punt afwijkende houding wordt aangenomen. 

3 . Be Raad van Ministers en het College van Commissarissen. 

Be Minister-President heeft gezien in het vijfde rap
port van de delegatie, dat van Nederlandse zijde een drietal 
taken van de Commissarissen zijn genoemd, (spreiding van de 
strijdkrachten, contact met niet-leden van de Gemeenschap, re
geling van de buitenlandse hulp),•ten aanzien waarvan de Raad 
van Ministers ook algemene richtlijnen zou moeten kunnen geven. 
Tegen vexrviming van de mogelijkheid richtlijnen te geven is 
van Franse en Italiaanse zijde geopponeerd. Vooral de regeling 
van de buitenlandse hulp acht spreker van belang, maar ook op 
andere punten moeten de Ministers zich kunnen doen gelden,bv, 
bij de diensttijd. Spreker constateert, dat men bij deze be- -
sprekingen wel ver verwijderd is van wat in de Ministerraad 
ter zake is gesteld. Spreker heeft indertijd gesteld, dat men 
de bevoegdheden van het College van Commissarissen zal moeten' 
omschrijven; de Raad van Ministers zal aanwijzingen moeten kun
nen geven over al de zaken, die diep ingrijpen in het leven 
van de volken-. Minister Van den Brink acht het wenselijk ook 
in het verdrag te omschrijven wat wordt bedoeld met ;,maatrege-
in, die diep ingrijpen in het leven van de volken". In het ver
drag voor de kolen- en staalgemeenschap is voorts bepaald, dat 
als een besluit sterk ingrijpt in de belangen van één land, dit 
besluit niet behoeft te worden uitgevoerd voordat op een inge
steld beroep een nadere beslissing is genomen, 
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De Minister-President merkt nog opt dat men streeft 
naar de vaststelling van één uniform voor het Europese leger. 
Dat begrijpt hij-. Men zal echter een overgangstijd moeten 
hebben teneinde de bestaande uniformen niet plotseling te 
moeten vervangen. 

Minister Stikker merkt op, dat al deze vraagstukken 
opnieuw in het Ministerscomité besproken zullen worden. Spre
ker zou liever niet de verantwoording er voor dragen, dat 
van Nederlandse zijde onoverkomelijke bezwaren worden ge
maakt, nu België grote moeilijkheden naar voren brengt. Bij 
de voorbereidende besprekingen in Parijs nemen Monnet en 
Alphand een^terke positie in, aangezien zij de blijvende fi
guren zijn onder de wisselende Ministers, die de politieke 
verantwoordelijkheid dragen. 

4 b. Het Internationaal Mathematisch Centrum (Brief van de Mi-
nister van Onderwijs,kunsten en Wetenschappen dd. 15 No
vember 1951, nr.220872). 

Minister Rutten deelt ter toelichting mede, dat over 
de stichting van een Internationaal Mathematisch Centrum reeds 
anderhalf jaar in de UNESCO wordt gesproken. De verwachting 
bestaat, dat vele landen hieraan zullen meedoen. Het is no
dig, dat de Nederlandse Regeringsafgevaardigde volmacht 
krijgt om ook vpor Nederland de overeenkomst te tekenen en 
het aanbod te doen van vestiging van het Centrum in Amster
dam. In verband met de financiële betekenis van het voorstel 

- zal ook een vertegenwoordiger van Financiën meegaan. 
De Minister-President heeft met enige verbazing 

gezien, dat dit stuk thans overhaast ter beslissing wordt 
voorgelegd, terwijl blijkbaar in de brief van 1 October in 
feite de zaak reeds beslist was. 

Minister Van den Brink acht het project zeer be- _ 
langrijk,/ ook als het Centrum niet in Nederland zou worden 
gevestigd. Minister Staf deelt mede, dat ook Landbouw het 
project ondersteunt. Minister Stikker verklaart zich even
eens hiermede accoord. Hij heeft vernomen, dat ook Polen en 
Hongarije voornemens zijn er aan mede te doen. Spreker vraagt 
zich echter af of geen voorbehoud van bekrachtiging door 
het Parlement moet worden gemaakt. 

Minister Lieftinck merkt op, dat het voorstel in
houdt, dat bij vestiging van het Centrum in Nederland Amster
dam een gebouw ter beschikking stelt, dat als jaarlijkse 
contributie 5$ van het budget beschikbaar zal worden ge- . 
steld en dat voor tien jaar een geldlening van f.300.000 zal . 
worden gegarandeerd. •..?•'" 

Minister Kutten wij.st op het gevaar, dat door een 
voorbehoud van bekrachtiging het Centrum niet in Amsterdam 
zal kunnen komen; sp.eker is van oordeel, dat deze overeen
komst zonder een dergelijk voorbehoud kan worden getekend. 

Minister Lieftinck acht het wenselijk een budgetai-
re voorziening te- treffen door op de begroting van Onderwijs 
eenmemoriepost te_ brengen. Minister Stikker geeft in over
weging ook in de kamercommissie een mededeling hieromtrent 
te doen. De Baad verklaart zich met deze procedure accoord. 
Besloten wordt de voorgestelde volmacht tot tekening van 
een overeenkomst te verstrekken. 

5,». Naturalisatie van Wladislaus Pigas 'en 23 anderen ('7etsont-
wérp) ' • " " 

5. G-qedbeuring van _het cultureel verdrag tussen Nederland _en_ 
Zuid--A'f"rika (Wet'sont̂ erp") " 

De punten 5 en 6 worden zonder discussie aanvaard. 
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