
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD '. 

Nr.1006 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 10 December 1951i des morgens te 10 uur en 

des middags voortgezet in de Trèveszaal. 

A a n w e z i g ; De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Beel, Van den Brink, Lieftinck, 
Joekes, Mansholt, Mulderije,Hutten, Staf, 
Stikker (bij de punten 1 t/m 4 en 11 en 12), 
Teulings, In 't Veld en Wemmers (Afwezig is 
Minister Peters) 

Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Blom 
en Staatssecretaris Götzen(bij de punten 1 t/m 4) 

Secretaris;J.Middelburg. 

De Minister-President opent de vergadering met een woord 
van welkom aan Prof.Beel, die opnieuw als Minister van Binnen
landse Zaken zal optreden. De Ministers hebben het bijzonder 
on prijs gesteld, dat Minister Beel temidden van zijn colleges 
gevolg heeft willen geven aan het verzoek de vacature te vervul
len, die door het overlijden van Minister Van Maarseveen is 
ontstaan. Het treft bijzonder, dat voor Minister Beel zowel 
Binnenlandse Zaken als het werk van de Grondwetscommissie geen 
onbekende terreinen zijn. Minister Beel dankt voor de woorden 
van welkom. 

1. Notulen van de vergadering van 3 December 1951 

Redactiewijzigingen, 

Op blz.6, punt 4 b, eerste alinea, tweede regel, wordt 
na "Benelux-samenwerking" tussengevoegd "op buitenlands-poli-
tiek gebied". 

Op blz.91 punt 9, eerste alinea', zevende regel, wordt 
na "ambtelijk overleg" het volgende ingevoegd; "over de verde
re gemaakte opmerkingen". 

Op blz.10, punt 9,- eerste alinea, vierde regel, wordt 
"In de algemene maatregel van bestuur ware de volgende passage 
op te nemen" vervangen door "In de Memorie van Toelichting ware 
ter plaatse te lezen". 

Op blz.l1rt punt 91 komt na de eerste alinea nog het 
volgende: "Minister Teulings merkt op, dat over de naam hem nog 
een advies van de deskundige'adviseurs zal bereiken. Hij zal 
met de gemaakte opmerkingen rekening houden"«In de tweede alinea, 
derde regel, wordt "is" vervangen door ::werd geacht". Op de 
vierde regel komt na "op te roepen" het volgende ",doch dat hij 
zelf deze interpretatie ook niet bevredigend vindt," 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Critiek op andere landen in radiocommentaren (Zie notulen MR 
dd. 22 Oc-bober 1S!?1 , punt 2 i) 

De Minister-President heeft de tekst ontvangen van een 
radiovoordracht van de heer Van Appeldoorn, die wederom verschil
lende bedenkelijke passages bevat o.a. gericht tegen bevriende 
landen. Minister* Hutten herinnert er aan, dat hij enige tijd 
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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

Aanwezig: Zie Morgenvergadering. 

4, Buitenlands beleidé 

o. De Kanalenkwestie en het verziltingsvraagstuk. 

Minister Stikker deelt mede, dat Mr Steenberghe 
heeft gevraagd hoe het staat met de instructie over het ver-
ziltingsvraagstuk. Hierover zal binnenkort een stuk bij de 
Raad worden ingediend. Voorts heeft Mr Steenberghe gevraagd 
of de Departementen hem willen inlichten omtrent de' wensen 
ten aanzien van deze zaak, terwijl ook moeten worden aange
wezen, wie hem ter zijde zullen staan bij de onderhandelin
gen. De Minister-President acht het wenselijk aan het Gemeen—' 
tebestuur van Rotterdam zo nu en dan gelegenheid te geven 
zich omtrent dit vraagstuk te uiten. Minister Stikker deelt 
mede, dat met Rotterdam gesproken is over de Rijnvaartpremies 
en het Moerdijkkanaal. Aangezien de haven, van Rotterdam niet 
verder kan worden uitgebreid wegens het verziltingsgevaar, 
is toegezegd, dat met Rotterdam dit nog eens zal worden "be
sproken als de strijd tegen de verzilting wordt aangepakt. 

4 b. De Europese Defensiegemeenschap. (Zie notulen MR dd. 19 No-
vember 1951, punt 4 a) 

Minister Stikker deelt mede, dat Dinsdagmorgen in 
Straatsburg een bespreking van de zes Ministers van Buiten
landse Zaken zal plaatsvinden over het Europese leger. Dezer
zijds is er naar gestreefd om aan deze bespreking ook andere 
Ministers te doen deelnemen, doch er is besloten, dat men in 
kleine kring zal bijeenkomen. De agenda omvat de structuur 
van het Commissariaat, het gemeenschappelijk budget, het ge
bruik van de strijdkrachten, het bewapeningsvraagstuk en de 
benoeming van officieren. Zaterdagavond is met de deskundigen 
besproken hoe het standpunt van de Nederlandse Regering ter 
zake zou kunnen zijn. Daarbij is men nog niet gekomen uit de 
vraag van de benoeming van officieren, terwijl spreker zelf 
nog bedenkingen heeft ten aanzien van het gebruik van de 
troepen. V/el is overeenkomst bereikt over het gemeenschappe
lijk budget en de bewapening. Over het budget is nog weer een 
Frans en een Duits stuk ontvangen. Het Duitse stuk begint met 
zich aan te sluiten bij het Nederlandse memorandum, doch daar
na richt het zich tegen het Nederlandse voorstel. Spreker be
grijpt uit dit nieuwe stuk, dat Duitsland tracht van de andere 
landen iets voor zijn herbewapening te krijgen. Daarnaast 
doet Frankrijk een poging om troepen terug te trekken, die 
in Indo-China gebruikt moeten worden. Dit zou betekenen, dat 
andere landen betalen voor de strijd van Frankrijk in het 
Verre Oosten. Ten aanzien van het gebruik der troepen is 
speker voornemens het volgende standpunt in te nemen. In het 
Brusselse verdrag is een clausule van automatische bijstand 
opgenomen; het Noord-Atlantisch verdrag is echter niet vol
ledig automatisch. Laat men een beslissing over het gebruik 
van de troepen aan de Raad van Ministers over, dan zou één 
land dit gebruik kunnen tegenhouden. Als men het aan de NATO 
overlaat, is dat voor Duitsland, dat geen lid is, niet aan
vaardbaar. Daarom is spreker van oordeel, dat men vooral ook 
voor deze zaak de verhouding tussen de Europese Defensiege
meenschap en de NATO nog eens moet nagaan, ook de juridische 
kant. Volgens een besluit van de conferentie in Rome moet ook 
de verbinding tussen de Europese Defensiegemeenschap en de 
Gedeputeerden van de NATO worden nagegaan. Er is bericht ont
vangen, dat men een Canadees, een Scandinaviër en iemand van 
de Benelux-landen hiermede wil belasten. Aangezien wij in 
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Londen een zwakke bezetting hebben op het ogenblik, lijkt het 
spreker verstandig iemand van de Ambassade in Parijs (VigevenoJ 
laan te wijzen. De Belgische Ambassadeur Guillaume, die aanvaa-
Ikelijk bij de besprekingen over de Defensiegemeenschap geheel 
lin Franse richting was meegegaan, is vervangen door Starke. 
Op een vraag van de Minister-President antwoordt spreker, dat 
hij verwacht, dat Starkenborgh, die na de conferentie in Ot
tawa gedesillusionneerd was, terug zal komen op zijn voorne
men om ontslag te nemen als Gedeputeerde. Spreker stelt voor 
eerst voor de bedoelde Commissie Vigeveno aan te wijzen, in 
afwachting van de terugkeer van Starkenborgh. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

Minister Stikker merkt ten aanzien van de kwestie 
van de benoeming van officieren op, dat de grondwettelijke 
moeilijkheden vooral hierin bestaan, dat in een Koninkrijk 
dit anders ligt dan in een Republiek. Van Nederlandse mili
taire zijde is een concept-verklaring opgesteld, die echter 
weinig bereidheid toont naar een compromis te streven. Spre
ker heeft daarom een tweede concept laten voorbereiden, dat 
ter vergadering wordt rondgedeeld. Spreker meent, dat men niet 
zo sterk zal moeten vasthouden aan de nationale bezwaren, 
waarbij men ook er aan zal moeten denken wat in de Kamer hier
omtrent is gezegd. De Grondwetscommissie erkent de grondwet
telijke bezwaren, die echter door een wijziging opgeheven 
kunnen worden. . ,'xjij 

Minister Staf betreurt het, dat na de aanvankelijke 
bedoeling, dat meer Ministers aan de bespreking zouden deel
nemen, thans besloten is de bespreking in beperkte kring te 
houden. Nieuw is voorts, dat Adenauer aan de bespreking zal 
deelnemen en dat deze in Straatsburg zal worden gehouden. Wat 
de agenda betreft wijst spreker er op, dat het punt van de 
benoeming van officieren helemaal onderaan staat. Voorts is 
het gemeenschappelijk budget een punt voor verantwoordelijk
heid van de Minister van Oorlog; spreker voelt de verantwoor
delijkheid voor vorm én inhoud van de begroting. Spreker heeft 
zich afgevraagd wat wij eigenlijk met het Ĵ uropese leger moe
ten doen. In Straatsburg kan men bepaalde voorbehouden maken, 
doch de Fransen (en de andere grote mogendheden) zullen ons 
onder druk zetten om deze successievelijk te laten vallen. 
Men zal daarbij moeten bedenken, dat de Europese verdediging 
op het ogenblik niets beter door deze zaken wordt gediend. 
Het gaat er alleen om Duitsland bij de defensie te betrekken^ 
waarbij spreker meent, dat men langs deze weg de Duitsers 
toch niet in de hand zal kunnen houden. Het is dan beter tot 
een integratie van het buitenlands beleid te komen. Koe wil 
men anders tot een goede regeling van het gebruik van de le
gers komen als er niet een gemeenschappelijke buitenlandse 
politiek is. Spreker wijst er op, dat Frankrijk troepen ont
trekt voor Indo-China, dat Italië de marine er buiten houdt 
en Nederland He marine vooral in NATO-verband laat optreden. 
Nederland kan trachten allerlei waarborgen te krijgen, doch 
als men eenmaal meedoet, zal men verplicht worden steeds ver
der te gaan. Spreker acht de structuur van het Commissariaat 
minder belangrijk dan de integratie van de buitenlandse poli
tiek. Ten aanzien van het bewapeningsvraagstuk geldt hetzelf*» 
de bezwaar, dat de Fransen de Duitsers kort willen houden. 
Als men de gemeenschap echter sterk wil maken, is dat niet de 
juiste methode. Bij de benoeming van officieren speelt de po
sitie van de Kroon een rol. Als door Grondwetswijziging dit 
wordt losgelaten, blijft nog de affectie van de officieren 
aan de Kroon. Ook dit zou men kunnen loslaten, doch dan is 
men het gehele personeelsbeleid kwijt. Spreker zou met betrek
king tot deze kwestie liever niet met een uitgewerkt Nederlands 
voorstel willen komen. In het nieuwe concept van Minister 
Stikker gaat hem het "recht van veto" van het Commissariaat 
tegen benoemingen van officieren door de nationale autori-
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teiten veel te ver. Bovendien ia hier sprake over nationale 
homogene eenheden, dat echter in de Franse stukken nooit a» 
gesteld is. Wel zou spreker voor de geïntegreerde officieren 
een "bindende voordracht door het Comm: sariaat willen aan
vaarden. 

Minister Beel deelt mede, dat in de Grondwetscom-
missie een hrief van de Minister van Binnenlandse Zaken a.i. 
is "behandeld over de mogelijke grondwettelijke "bezwaren te
gen de defensiegemeenschap en waarbij is "besloten, dat enkele 
leden een ontwerp-advies zullen opstellen, dat vanavond zal 
worden besproken. Spreker verwacht, dat er wel een voorstel 
zal komen om een opening hiervoor in de Grondwet te maken. 

Minister Van den Brink heeft het betoog van Minis
ter Staf enigszins verwonderd, aangezien het gedeeltelijk 
een herhaling is van eerdere besprekingen in de Raad. Spre
ker heeft bi j een vorige gelegenheid eveneens de vraag ge
steld of er voldoende waarborg is voor eenheid van de buiten
landse politiek. Daarbij hebben de Minister-President en Mi
nister Stikker geantwoord, dat dit minimum er is door de af
weer van communistische agressie. Dit lijkt spreker ook vol
doende. Van Nederlandse zijde zal men zich door materiële be
zwaren en niet door formele bezwaren moeten laten leiden. 
Deze laatste zal men te zijner tijd uit de weg kunnen ruimen. 
De ondergrond zijn politieke zaken, doch deze worden bij de 
besprekingen nooit genoemd. Toch speelt dit zowel op mili
tair, economisch als op financieel gebied. Daarom zou het 
goed zijn als de Ministersvan Buitenlandse Zaken het eens 
zouden worden over deze politieke zaken (bijv. over de vraag 
in hoeverre er een Duits leger zal zijn, een Duitse bewape
ningsindustrie zonder plafond e.d.). Spreker kan zich met 
de verklaring inzake het bewapeningsprogramma verenigen. Het 
betekent echter wel, dat het oorspronkelijke standpunt wordt 
losgelaten, want de Hoge Autoriteit zou geen ingrijpende be- , 
voegdheid hebben in de productie, terwijl hier wordt gesteld, 
dat de Hoge Autoriteit v/el ingrijpende bevoegdheid krijgt. 
Als Minister Stikker dit uit politieke overwegingen nodig 
acht in verband met het toezicht op de Duitse productie, ware 
dit beter niet in het stuk op te nemen, doch wel op de confe
rentie een mondelinge verklaring te geven in de volgende zin. 
In elk land bestaat behoefte aan een bepaalde hoeveelheid 
wapens; men kan dan een procedure aangeven door het stellen 
van productieplafonds voor de werkelijke bewapeningsproduc
tie zoals geschut en munitie en het stellen van een produc
tie-omvang bij het begin van de Defensiegemeenschap. Als de 
productie dan nog hoger moet zijn, zal dit in de Raad van Mi
nisters kunnen worden besloten.. Wat de verklaring over'de 
structuur van het Commissariaat betreft, merkt spreker op, 
dat Minister Stikker zich daarin aansluit bij de opvatting 
van Van Zeeland, dat de Commissaris de "agent executif" van 
de Raad van Ministers is. Spreker meent echter, dat dit niet 
zal kunnen werken en dat men daarmede afbreuk doet aan onze 
positie in het Commissariaat. Spreker geeft in overweging deze 
passage te wijzigen, waarvoor hij een andere tekst voorleest. 

Minister Ideftinck is het eens met Minister Van den 
Brink, dat de zaken van politiek door de besprekingen heenlo
pen. Vooral de Fransen hebben minder belangstelling voor de 
technische uitwerking als hun politieke desiderata maar ver
wezenlijkt zullen worden. Spreker vraagt zich af of men niet 
ineen onbehagelijke situatie komt, waar dit zal steunen op 
zo kleine meerderheden in de deelnemende landen. In de tweede 
plaats merkt spreker op, dat de politieke doelstelling van het 
sterkmaken tegenover Rusland en tegelijkertijd het Duitse oor
logspotentieel zwaklaten,vermengd is met de Franse doelstelling 
om de kosten op de partners te schuiven. Thans blijkt, dat de 
Duitsers met een tegenactie zijn begonnen, waardoor spreker 
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vreeat, dat een onplezierige situatie «al ontstaan, waarvan 
de kleine landen het slachtoffer worden. Spreker is nog steeds 
voorstander van de gedachte om alleen militaire eenheden be
schikbaar te stellen en het plan van de Europese Defensiege
meenschap te laten mislukken. Voorts zal men moeten opletten 
niet te veel bevoegdheden aan supra-nationale organen te ge
ven aangezien de kleine landen dan het kind van de rekening 
worden. Van Zeeland ziet dit grote gevaar. Ten aanzien van 
het gemeenschappelijk budget zal men niet verder moeten gaan 
dan ons laatste memorandum. 

Minister Mansholt heeft de besprekingen vier weken 
niet bijgewoond. Spreker is teleurgesteld over de ontwikke
ling van het Nederlandse standpunt in deze periode, in het 
bijzonder als hij hoort wat Minister Lieftinck heeft gezegd. 
Spreker meent, dat men er niet komt als men niet tot een 
nauwe samenwerking bereid is. Zelf heeft hij wekenlang in de 
PAO moeten vechten voor de integratiegedachte. Spreker is 
het kort samengevat niet eens met de tegenstribbelende hou
ding aan Nederlandse zijde. De Minister-President heeft de 
concept-verklaringen nog niet gelezen, doch is zich niet be
wust dat daar in wezen een ander standpunt wordt ingenomen 
dan vier weken geleden. Spreker is van oordeel, dat zoals de 
Defensiegemeenschap aanvankelijk was opgezet, dit 'verwarring 
en ongeli&en brengt; het zal alleen mogelijk zijn als men 
beperkt begint. Wat de kwestie van de Commissaris als uitslui
tend uitvoerende agent van de Raad van Ministers betreft, 
merkt spreker op, dat de HA in de Kolen- en Staalgemeenschap 
niet enkel een uitvoerend lichaam in deze zin is. De Raad van 
Ministers kan ook niet alles beslissen, daarom is deze uitdruk 
king wel bezwaarlijk. Spreker acht het wenselijk de bevoegd
heden van het Commissariaat geheel te omschrijven en de rest 
aan de Raad van Ministers te laten, waarbij toch bepaalde 
punten, die men vooruit niet zal kunnen overzien, kunnen 
worden gedelegeerd aan het Commissariaat. Minister Van den 
Brink merkt op, dat in de Kolen- en Staalgemeenschap de be
voegdheden van de Raad van Ministers ook zijn aangegeven, 
aangezien anders elke Minister allerlei willekeurige punten 
aan de orde zou kunnen stellen. De Minister-President merkt 
op, dat het terrein van de Defensiegemeenschap zeer veel 
uitgebreider is dan dat van de Kolen- en Staalgemeenschap; 
er zullen zich allerlei punten voordoen, die men toch niet 
zal kunnen voorzien. 

Minister Stikker stelt op de voorgrond, dat na de I 
conferentie in Rome kan worden gezegd, dat als voor de Earo-1 
pese Defensiegemeenschap niet de een of andere oplossing 
wordt gevonden, bij de volgende conferentie in Lissabon de 
mogelijkheid bestaat, dat Amerika zegt zich van de Europese 
defensie te distanciëren. Spreker is het eens .met Minister 
Van den Brink, dat de politieke zaken steeds op de achter
grond staan, doch deze zaken laten zich 'in grotere kring niet 
bespreken. Spreker heeft Donderdagavond voor het eerst ge
hoord over de nieuwe conferentie in Straatsburg. Hij wijst 
er op, dat de Belgen het Nederlandse standpunt in zake het 
gemeenschappelijk budget geheel steunen, doch dan zal Neder- | 
land omgekeerd België op andere punten moeten steunen O.a. op 
het punt van het Commissariaat. Spreker is tegenstander van 
een Commissariaat waarin de Voorzitter alle bevoegdheden' zal 
hebben. De Minister-President is van oordeel, dat in een der-J 
gelijk geval Nederland niet mee zal moeten doen. Minister 
Stikker is er daarom voorstander van om dit open te houden." j 
Wat de integratie van de buitenlandse politiek betreft, waar-+ 
over Minister Staf spreekt, wijst hij er op, dat dit voorlo- j 
pig niet te bereiken is. Nederland zal de besprekingen over 
de Defensiegemeenschap eerst geheel moeten meemaken en daar
na moeten 'beslissen of ons land al dan niet kan toetreden. 
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Minister Staf merkt op, dat de kwestie van de "be
noeming van de officieren op zichzelf toch. een onbelangrijke 
zaak ia, waaromtrent men zijn standpunt zal kunnen reserveren 
als nu nog Franse en "Duitse voorstellen ter tafel komen. 
Minister Stikker wijst er op, dat nu Nederland eenmaal mee
doet wij ook moeten streven naar een constructieve oplossing 
van de vraagstukken. Wat de bewapeningszaak betreft ia spre
ker het eens met Minister Van den Brink. . 

Minister Staf is van oordeel, dat de verklaring 
over het gebruik van de strijdkrachten te strak is geformu
leerd (dat dit moet worden gezien in het kader van de ver
houding tussen Gemeenschap en NATO, terwijl bij het tot 
standkomen van een federatie dit nog anders zal" worden), aan
gezien dit ook nog op een andere manier kan worden opgelost. 
Minister Stikker merkt op, dat over deze punten gesproken isi 
doch dat hij het wil beperken in het kader van de NATO. Mi-
nister Staf kan hiermede accoord gaan, indien de passage 
over de federatie wordt geschrapt. Minister Stikker ziet de 
oplossing alleen in de NATO en uiteindelijk na veel langere 
tijd als federatie. 

Op voorstel van de Minister-President wordt de "be
spreking van dit punt hierna beëindigd. -.... 

2 k. Jaargeld voor vroegere geallieerde Generaal (Zie notulen 
MR dd.19 November 1951, punt 2 c ) . 

De Minister-President deelt naar aanleiding van 
een vraag van Minister Stikker mede, dat indertijd in de 
Raad besloten is wel iets terzake te doen. De Raad verklaart 
zich ermede accoord de verdere regeling aan Binnenlandse Za
ken en Tjuitenlandse Zaken over te laten, 

2 1. Koninklijke onderscheiding. 

Minister Mülderije stelt voor, in verband met de 
opheffing van de Bijzondere Raad voor Cassatie aan het einde 
van dit jaar, de Voorzitter, Mr Haga, voor te dragen voor 
een benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 
Minister Van den Brink stelt voor dit nog eerst in de Deco
ratie commissTë-Ti~TaTê"n bezien. Aldus wordt besloten. 

2 m. Het toezicht op het financieel beheer publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties (Brief van de Minister zonder Porte
feuille Albregts dd.22 November 1951, nr. 4-7627, met 
bijlagen) ^„v 

Minister Albregts verzoekt dit punt, dat de vorige 
maal op verzoek van Minister Lieftinck is aangehouden, thans 
af te handelen. Minister Lieftinck heeft niet zo grote be
zwaren tegen het onderhavige voorstel, aangezien men het er 
over eens is, dat in het geval een bedrijfsorganisatie mono
polieheffingen int, er comptabelen ingevolge de Comptabili
teitswet moeten zijn en daarom toezicht van de Rekenkamer no
dig is. In dit verband wijst spreker er op, dat de Reken
kamer inzage heeft gevraagd van de dossiers van de Bedrijf
schap Vee en Vlees om na te gaan of de behandeling van du
bieuze debiteuren op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. 
Hierop heeft de Minister van Landbouw geantwoord, dat de 
Rekenkamer daarmede niets te maken heeft, aangezien deze 
niet moet treden in de inningsactiviteit van een bedrijfschap 
Spreker is het met dit laatste antwoord niet eens; eenzelf
de antwoord kan echter ook voortvloeien uit het onderhavige 
voorstel. Spreker meent voorts, dat voor de eigen huishou
ding de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Eco
nomische Zaken nodig is, bv. bij het innen, terwijl ook een 
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