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MINISTERRAAD Ex.nr. 2.C/ Y 
Nr. 1008. ' 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 17 December 1951, aangevangen des morgens 
te 10 uur en dea middags voortgezet in de Trèveszaal. 

Aanwezigt De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
Beel, Van den Brink, Joekes, Mulderije, Hutten ("b̂J 
de punten 1 en 2), Peters, Staf, Stikker, Teulings, 
In *t Veld en Wemmers. 
(Afwezig zijn Minister Lieftinck wegens verblijf in 
het buitenland en Minister Mansholt wegens vereiste 
aanwezigheid in de Tweede Kamer; om deze laatste 
reden verliet Minister Kutten na punt 2 de verga
dering. ) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
en Götzen (bij de punten 1 t/m 4; staatssecretaris 
Blom ook in de middagvergadering; 

Secretaris: Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr.Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Plv.Secretarie 

1 a, Notulen van de vergadering van 3 December 1951» 

Nagekomen redactiewijziging. 

Op blz. 10, regel 10, wordt "burgerlijke verdedi-
gingswet" vervangen door "wet verplaatsing burgerbevolking".. 

1 b. Notulen van de vergadering van 10 December 1951. ' \ 

De goedkeuring van de notulen van de vergadering 
van 10 December wordt een week aangehouden. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Eerstvolgende vergaderingen van de Ministerraad, 

Besloten wordt opnieuw bijeen te komen op Zaterdag 
22 December des morgens te 10 uur en des middags verder te 
vergaderen; in de middagvergadering zullen in.het bijzonder 
de onderwerpen betreffende buitenlands beleid en militaire 
aangelegenheden aan de orde komen. Vervolgens werd besloten 
de daaropvolgende vergadering te houden op Woensdag, 2 Januari, 
aanvangende te half twee; des avonds zal worden doorvergaderd. 

2 b. Rijksbijdrage voor de reiskosten van puhliciteitsverzor-
gers in het buitenland. 

Naar aanleiding van een vraag van het ANP: of het 
Rijk zou willen bijdragen in de reiskosten voor een fotograaf 
die het Koninklijke Paar op zijn reis naar Amerika zal ver
gezellen, zegt Minister Stikker toe, dat hij in meer algemene 
zin- dit punt zal bekijken. 

2 c. De kosten van krantenpapier. " . 

Naar aanleiding van een request van de Federatie 
van Nederlandse Journalisten en de Verenigde Nederlandse 
Dagbladpers, besluit de Raad het resultaat af te wachten van 
de besprekingen, door deze verenigingen aanhangig gemaakt 
bij de Ministers van Financiën en Economische Zaken. Boven
dien wordt met de Firma Yan Gelder onderhandeld over het druk
ken van de papierkosten. De Minister-President zal ia boven
staande zin requestranten antwoorden.-
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2J=i N e d e r l a n d s e d e l e g a t i e vo o r "besprek ingen -met de I n d o n e a i s C I I G 

Naar a a n l e i d i n g van een v r a a g v a n M i n i s t e r P e t e r s 
_/ cn^iLtA>i- b e s l u i t de Raad, d a t mg- HS9—& 

Secre— welke w i j z e N e d e r l a n d van de advie j&ês-van Dr I d e r i b u r g , 
~**T* ^ ^ - t a r i s _ G e n e r a a l van d e J ï e d e r t S S a s - I n d o n e s i a c h e U n i e , en R a a d -
.-/ iT+frv~i**~*' a d v i s eur^Jbi.3—MarnxcürV"^gebruik z a l kunnen maken z o n d e r hem 
<xsncU** _ƒpTO^^-i^r"^-h i..-iü-van d f^-d^4-eggtlts"te - - b e n o e m e n . ^ 

3 d . B e s p r e k i n g , o v e r de N i e u w - G u i n e a - a a n g e l e g e n h e i d 

Na ampele "bespreking " b e s l u i t de Raad , d a t de S t a a t s 
s e c r e t a r i s s e n Blom en Gö'tzsn de N e d e r l a n d s e d e l e g a t i e "bij de 

fi "bcs-oreking van de N i e u w - G u i n e a - a a n g c l o g o n h e i d z u l l e n l e i d e n ; 
^ ^ g e d e e l t e l i j k z a l a a n a m b t e n a r e n ( P r o f . P i e t e r s ) de u i t v o e r i n g 
^worden o v e r g e l a t e n . j/L tf v-4*f(\ 

o^^t—<?t-^"t 
3 e . K L - s t a t u s Arabonnezen 

/ v u i M £*i^c-t~tJLs Minister Staf deelt mede, bij de Centrale Raad van 
•/̂-t-of'-rt-d Beroep in "beroep te zijn gegaan tegen de uitspraak, dat de 

^^ Ambonnezen de KL-status niet hebben verloren. Met Binnenlandse 
$'-*• Zaken wordt overleg gepleegd over hetgeen gedaan moet worden, 
le^utLetelPi-indien de Centrale Raad van Beroep deze uitspraak niet ver-
||j| J^^y _ nietigt. Voor ambtenaren zal een instructie dienen te worden 

./- opgesteld. De Minister-President brengt naar voren, dat de 
oorspronkelijke toezegging-(dat zij niet operationeel ge-

cU^C*./*uX~u*.. oruikt zullen worden) indertijd de Ambonnezen is gedaan gelet 
op hun aanwezigheid in Indonesië. Dit mag niet duurzaam be
letten hén hier operationeel - r.iet tegen Indonesië - in t e 
schakelen. Minister Staf vraagt zich af of de KL-status t.z.t. 
niet beëindigd kan worden. Naar het gevoelen van de Minister-
President is dit moeilijk zolang de Ambonnezen niet in Indo- " 
ne-isë kunnen afvloeien op een plaats, waartegen zij persoon
lijk geen bezwaar hebben. Minister Staf wijst nog op de moei
lijkheden deze Ambonnezen in de organisatie van de Landmacht 

^ ______jOp te nemen. De Raad kan er zich mede verenigen, dat Oorlog 
\-Ust*su*^rL. eh Binnenlandse Zaken nader overleg plegen. 

~~3 f. Wijziging van de Nationaliteitswetgeving 

In verband met de bedenkingen in de Eerste Kamer 
van de Staten-Generaal gerezen, besluit de Raad., dat met de 
Commissies voor Uniezaken en Buitenlandse Betrekkingen ge
zamenlijk overleg zal worden gepleegd. 

4» Buitenlands beleid 'MÊM 

a» Be Europese Defensiegemeenschap (Zie o.a. notulen MR dd.. 
10-12-1951, punt 4b) 

Minister Stikker brengt verslag uit over de minis
teriële bespreking inzake het plan-Pleven. Bij aankomst ont
ving de Minis ter een brief van de Nederlandse leden van de 
Europese Assemblee, waarin er op aangedrongen werd_alles te 
doen wat in des Ministers vermogen zou zijn om de Europese 
Defensiegemeenschap tot stand te doen komen. De onderhande
lingspositie van spreker-werd door deze geste niet bijzonder 
bevorderd. - Minister Schuman bracht buiten de agenda eerst 
andere punten ter sprake, waardoor tot improvisatie werd ge
dwongen. - Met betrekking tot de vorming van voornoemd leger 
is ta Straatsburg in het algemeen overeenstemming bereikt ove.3 
de recrutering en de samenstelling van de strijdmacht; echter 
werd door de Belgen gepoogd, in verband met het tweetalenpro-

\ bleem van dit land, twee regimenten buiten de Europese Defen-
siegemeenschap te houden, welk voorstel door Minister Stikker 
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werd gesteund. Minister Van Zeeland was hiervoor zeer erkente
lijk en zal waarschijnlijk bereid zijn ons land te steunen ten 
aanzien van het elementaire punt van het "budget cosmun. Het 
3elgische voorstel is ten slotte vastgelopen op de opmerking 
van Adenauer, dat dan ook Duitsland ongeveer twaalf regimenten 
"buiten de Europese Defensiegemeenschap zou willen hebhen. Het 
punt van de interne beveiliging komt opnieuw in discussie. — 
De regeling van de benoeming van officieren zal de diverse 
Regeringen nog worden voorgelegd. Spreker wijst er op, dat de 
formulering in haast tot stand kwam.en z.i. de moeilijkheden 
zijn terug te brengen tot een kwestie van redactie. - De 
Nederlandse nota over het budget commun ondervond veel instem
ming, maar nadat deze kwestie naar de deskundigen was terug
verwezen, kwam een nieuwe ontwerp-tekst in behandeling, welke 

\ vrijwel een herhaling van het Franse voorstel bevatte. - Bij 
deze bespreking we"rdT ook naar vorïïn gebracht, dat de buiten
landse hulpverlening onder het Commissariaat zou moeten worden 
gebracht. Spreker heeft hierop direct gereageerd en gesteld, . 
dat onderscheid gemaakt dient te worden tussen militaire en 
economische hulpverlening; deze laatste weer onderscheidende 
tussen end-items en off-shore opdrachten. Spreker zou kunnen 
begrijpen, dat men de distributie van end-items aan het Com
missariaat toevertrouwt, maar de nationale Regeringen zullen 
niet af kunnen zien van de off-shore opdrachten aan de indus
trie. De economische hulpverlening beoogt ook niet alleen de 
versterking van het militaire weerstandsvermogen. De vage 
reactie van Minister Schuman bewoog spreker de volgende dag 
contact op te nemen met Harriman; daarbij bleek, dat Alphand 
ook reeds contact had opgenomen om het Franse standpunt (be
handeling binnen het Commissariaat) te bepleiten. De Minister 
kreeg de indruk, dat Harriman in beginsel het wel met hem 
eens was, dat de hulpverleningsmissies in de diverse landen 
behouden zouden moeten blijven en bilateraal de hulpverlening 
zo'u behoren te worden geregeld; toch verdient het aanbeveling 
in deze attent te blijven. Duitsland schijnt ook geneigd te 
opteren voor hulpverlening via het Commissariaat, omdat men 
blijkbaar niet voornemens is de deelnemende landen een bij
drage te vragen voor de opbouw van onderop van een nieuw 
Duits leger, maar via het Commissariaat dit wil zien te verkrij
gen. — De verhouding van Europese Defensiegemeenschap tot 
NATO gaf Minister De Gasperi aanleiding tot enige vage algemene 
beschouwingen. Van belang is hierbij welke politieke autori
teit over de casus foederis kan 'beslissen. Het zou niet juist 
[zijn, indien één land het gebruik van de troepen zou kunnen 
,1 beletten. Bij de behandeling hiervan heeft spreker gelegenheid 
^gevonden te wijzen op het verschil tussen het Brussels Pact 
-en het Atlantisch Pact. «Ljns inziens zal bij de regeling van 
de verhouding van Europese Defensiegemeenschap tot NATO een 
oplossing van- deze kwestie moeten worden gevonden. - Bij deze 
bespreking bleek tevens, dat men.aan Franse zijde neiging 
heeft om niet meer de individuele landen in de technische com
missies van de NATO vertegenwoordigd te doen zijn, maar voor 
deze de Europese Defensiegemeenschap. Tussen Spofford en 
Alphand zou dit punt besproken worden, hetgeen voor de Minis
ter aanleiding was een uitvoerige uiteenzetting naar Londen 
te seinen om voor de nationale Regeringen de nodige reserves 
ter zake te maken. - Naar aanleiding van de beschouwingen van 
De Gasperi werd uitvoerig gediscussieerd over de ontwikkeling 
van Europa tot een federatie of confederatie. Aanvankelijk 
was voorgesteld de voorlopige Assemblee, zonder suggestie in 
een bepaalde richting, te laten bestuderen in hoeverre een • 
van beide vormen van integratie mogelijk zou zijn. Des nachts 
om kwart vóór twaalf las Minister De Gasperi een wijziging op 
dit punt voor, er toe strekkende, dat bij de bestudering voor
al nagegaan zou worden, op welke wijze een confederatie zou 
kunnen worden tot stand gebracht. De zakelijke bedenkingen 
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van spreker tegen deze formele gang van zaken had een felle 
reactie van De (Jasper! en Schuman ten gevolge; later kwamen 
/zij hierop terug. - Over het "budget commun werd geen overeen-
'stemming "bereikt; deze kwestie werd terug verwezen naar de 
deskundigen. Spreker vraagt zich af of het niet wenselijk is 
de Ministens van Oorlog "bij de bespreking van 27 December en 
volgende dagen aanwezig te doen zijn. Het gaat over belang
rijke bevoegdheden van deze Ministers in de interimperiode, 
die na deze periode zelfs geheel zullen wegvallen. Sprekers 
voorstel vond weinig weerklank. Men voelde nog meer voor de 
aanwezigheid van de Ministers van Financien; Naar sprekers 
gevoelen behoren die echter in een latere phase in de discus
sie betrokken te worden.- Spreker geeft als algemene indruk 
van deze besprekingen: dat zowel Duitsland als Frankrijk de 
Europese Defensiegemeenschap wensen, dat Italië zo spoedig 
mogelijk een federatie of een confederatie tot stand gebracht 
wil zien, dat België aarzelt en dat van Amerikaanse zijde 
met wantrouwend ongeduld de ontwikkeling wordt gevolgd; in 
het TCC-rapport wordt ook aandre. ng in deze richting van een 
Europese Defensiegemeenschap uitgeoefend. Al met ai is de 
Nederlandse positie uitermate moeilijk geworden. De realiteit 
dreigt door illusies vertroebeld te worden; toch zal naar 
sprekers mening met beschouwingen in realistische zin moeten 
worden voortgegaan. Eij verwacht, dat tegen midden Januari 
de Ministerraad zal moeten beslissen of al dan niet tot de 
Europese Defensiegemeenschap kan worden toegetreden. 

De Minister-President acht het onjuist de bestude
ring van de Europese ontwikkeling over te laten aan de voor-

\lopige Assemblee. Zijns inziens zal de bestudering in eerste 
instantie door de ^cnseil des Ministres plaats moeten hebben» 
waarna het advies van de Assemblee zou kunnen v/orden gevraagd. 
Minister Stikker zegt toe te zullen proberen deze volgorde 
omgedraaid te- krijgen. 

Minister Staf merkt op, dat bij benoeming van offi
cieren door de Kroon geen vetorecht daarnaast aan een inter-
europese instantie kan worden toegekend. Zijns inziens zou 
op dit punt tot een oplossing gelromen kunnen worden, indien 
duidelijk blijkt dat het vetorecht betrekking heeft op de 
functie en niet op de beno In.; .n een bepaalde rang. - Spre
ker deelt mede, dat hij Donderdag 27 December een bespreking 
zal hebben met Gruenther, de Stafchef van Sisenhower, en dus 
wel in de gelegenheid is door Minister Stikker geconsulteerd 
te worden. Hij acht het minder gewenst, dat de vakministers 
ook ter vergadering aanwezig te zijn, omdat dit te zeer kan 
leiden tot gedetailleerde technische besprekingen. 

Minister Joekes vraagt naar de regeling, getroffen 
voor het gebruik van troepen voor de overzeese gebiedsdelen. 
Minister Stikker antwoordt, dat aan Franse zijde wel eens is 
gedacht aan het houden van b.v. twee divisies in depot voor 
de normale aflossingen. Minister Ztaf'deelt mede, dat voor aan
vullingen eventueel divisies uit de Europese De f e ns ie gemeend-
schap teruggetrokken zouden moeten kunnen worden met toestem
ming van G-eneraal Eisenhower. 

Minister Joekes vraagt vervolgens wat onder "gendar
meries nationales" wordt verstaan. Minister Staf antwoordt,dat 
hier" waarschijnlijk de Marechaussee mee wordt bedoeld, maar 
dat de Fransen de neiging vertonen hier meer onder te brengen» 
Over beide punten is men echter - aldus Minister Stikker -
nog niet tot conclusies gekomen. \ 

Minister Van den Brink acht tot heden de ontwikkeling 
gunstig. Zijns inziens dienen eerst de politieke vraagstukken 
ten gronde besproken te worden. Naar zijn gevoelen heeft Mi
nister Stikker ook gelukkig gemanoeuvreerd. Spreker begrijpt 
het verlangen van Minister Van Zeeland on een voldoend eigen 
machtsapparaat te behouden, nu voor het tweetalig België de 
dreiging bestaat, dat de troepen gedeeltelijk zullen opgaan 
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in het Frans-sprekende, gedeeltelijk in het Nederlands—spre
kende deel van de Europese Defensiegemeenschap. De Minister 
acht de voorstanders van het plan—Pleven, zoals Schuman en 
De Gasperi, niet minder realistisch, al is hij van gevoelen, 
dat zij met betrekking tot de uitvoering soms onrealiseerbare 
voorstellen dreigen te aanvaarden. Hun uiteindelijk doel acht 
hij zeer reëel. Spreker informeert nog naar de juistheid van 
het krant en "bericht, dat van Franse zijde wordt ingestemd met 
een Duits Ministerie van Defensie. - Naar aanleiding van het
geen over de verhouding NATO tot Europese Defensiegemeenschap 
naar voren is getracht merkte de Minister op, dat het in iede-
geval noodzakelijk is, dat ieder land het toezicht op eigen 
productie "behoudt. - Spreker steunt de gedachte, dat niet de 
Ministers van Financiën en Oorlog te Parijs antichambreren; 
voorkomen moet worden, dat de besprekingen te zeer een tech
nisch karakter krijgen. 

Minister Stikker brengt ten slotte nog naar voren, 
dat hij er op zal aandringen, dat stellig in de interimperiodc 
de nationale Regeringen zelf vertegenwoordigd blijven in de 
NATO Defence Board. - Te Straatsburg is niets bekend gemaakt 
over Franse instemming met de oprichting van een Duits Minis
terie van Defensie. - Wel is gebleken, dat de Fransen Duits
land buiten de NATO willen houden. Daardoor wordt de vraag • 
hoe de gemeenschappelijke legermacht kan worden gebruikt nog 
moeilijker oplosbaar. Minister Van den Brink is van gevoelen, 
dan na de totstandkoming van de -̂ mropese Def ens ie gemeens chap 
de Fransen wel van zienswijze zullen veranderen. 

Ten slotte deelt de Minister-President mede, dat 
het Seniorenconvent van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de wens te kennen heeft gegeven tijdig en op een voor de Re
gering niet hinderlijk tijdstip op de hoogte te v/orden gebrach + 
van de bezwaren aan Nederlandse zijde tegen de voorstellen 
voor een Europese Defensiegemeenschap. Minister Stikker ant
woordt, dat het hem door overbelasting van zijn Departement 
niet Hogelijk is voor eind Januari een nota aan de Kamer te 
doen toekomen» 

De Raad machtigt Minister Stikker, rekening houdend 
met hetgeen in de vergadering naar voren is gebracht, de be
sprekingen - o.a. te Parijs - over de Europese Defensiegemeen-
sehap voort te zetten. 

Vervolgens schorst de Minister-President de verga
dering tot des middags 2.15 uur. 

I 
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