
wm RRAAD Ex.nr. 
/ 

/j gehoua 
Notulen van de vergadering 

ehouden in de Trèveszaal op Maandag 28 Januari 1952, aangevan-
des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

anwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
Beel, Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 
Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, ïeulings, 
In 't Veld en Wemmers. 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
Götzen. 

Secretariss Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J-M.van Nispen tot Pannerden, Wnd Secretaris, 

1. Notulen van de vergadering van' 21 Januari 1952. 

a. Redaotiewijzigingen, 

wordt in de kop "14- Januari" veranderd in Op blz 1. 
"21 Januari". 

Op blz 5 i punt 3 d, wordt vanaf regel 6 de zinsnede: 
...t/m ....daar naar keuze" geschrapte 
e, regel 9, wordt "Indonesië" veran-
punt 3 g, regel 6, wordt "twee" ver-

"omdat dezen recht hebben 
Op blz 8, punt 3 

derd in "Nieuw-G-umea" „ In 
vangen door "een aantal". 

Op blz 9, punt 3 g, regel 1, vervalt "het" en wordt 
"verdrag" veranderd in "verdragen". Op de volgende regel wordt 
"zou" vervangen door "zouden". 

°P t>lg 12, punt 17, wordt in de kop "16 Januari 1952" 
veranderd in "17 Januari 1952". 

Op blz 14, punt 18, regel 12, komt na "Spits" en voor 
de punt:"Omtrent het internationaal aspect van de staatkundige 
positie van de West". Op regel 17 komt tussen "toe" en "leiden" 
het woord "kunnen". Op regel 18 wordt "komt" vervangen door 
"zal komen", terwijl aan het einde van deze regel wordt toege
voegd: "de bedoeling van". Op regel 29, wordt "verdeeldheid be
staat" vervangen door "verschillen bestaan". Vanaf regel 39 
wordt de zin:"Tussen de twee uiterste .... t/m ... compromis
oplossing van de verdaging", vervangen door:"Om erger te voor
komen heeft de Nederlandse delegatie zich bij de oplossing 
van verdaging neergelegd, in de hoop, dat na de RTO de positie 
van Nederland sterker zal zijn.". 

Op blz 15, regel 6, wordt tussen "niet" en "hebben" 
ingevoegd:"definitief". Op regel 9, wordt "a full matter" ver
anderd in "a full measure". 

Op blz 16, punt 19, eerste onvolledige alinea, regel 
5 van onderen, wordt de zinsnede "omdat tussen ....t/m 
verslechtering van de kwaliteit" vervangen door "omdat niet de 
meerproductie maatgevend is, doch hetgeen meer aan derden 
wordt afgezet. Wel dient gewaakt te worden tegen verslechtering 
van de kwaliteit.". 

/2 2j. Ingekomen stukken en mededelingen. 

^/ /2/%-J^1- t^Z^a, SE- oygr kinderbijsi 
het inkomen (Zie notulen WH 

in verband met de hoogte van 
d.26-ll-±951, punt 2 c 

SM: 

Op voorstel van de Minister-President wordt 
dat met Minister Beel de volgende dag overleg "zal word 
pleegd over de vraag op welke wijze het advies van de 
worden gevraagd over bovenstaande kwestie. De Minister 
aent brengt hierbij nrar voren, dat hij reeds geruime 

besloten, 
en ge-
SER zal 
Presi-
tijd 
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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

Aanwez ig ; Z ie m o r g e n v e r g a d e r i n g . 

Buitenlands beleid 

a. De Europese Defensiegemeenschap; (Zie notulen MR dd.21-1-
1952, punt 4 c) 

Minister Stikker brengt verslag uit van de bespre
kingen die het afgelopen weekend te Parijs hebben plaats
gevonden. Hij deelt mede, dat nog een schriftelijke verslag 
de ambtgenoten zal worden toegezonden. ̂  Hij heeft de in
druk, dat vanuit technisch oogpunt de besprekingen succesvol 
zijn geweest, maar dat er nieuwe facetten naar voren zijn 
gekomen, waardoor het hoogst twijfelachtig wordt of de 
EDG wel tot stand komt. De Minister noemt hierbij in de 
eerste plaats de . Franse maatregelen met betrekking tot 
de Saar.Aanvankelijk was het standpunt ingenomenr dat bij 
vredesverdrag of afzonderlijke regeling de Saar-kwestie zou 
worden geregeld, maar thans heeft de Franse Regering de 
Hoge Commissaris te Saarbruc'ken9 Kolonel Grandval,tot am
bassadeur benoemd en de Saarregering uitgenodigd een am
bassadeur in Parijs aan te wijzen. Ook in andere landen 
zou de Saar buitenlandse vertegenwoordigers gaan benoemen. 
Dit is een eenzijdige regeling van Frankrijk, welke veel 
wantrouwen aan Duitse zijde heeft gewekt; vooral nu.slechts 
acht dagen na behandeling van het Schuman-plan in de Bonds
dag hiertoe werd overgegaan. Prof.Hallstein gaf voor de 
vergadering te kennen, dat hij tengevolge hiervan niet ge
machtigd was zijn stem over enig voorstel uit te brengen, 
maar dat hij wel bereid was bij de technische besprekingen 
mee te praten. Het Franse optreden heeft ook tot gevolg 
gehad, dat de Duitse houding stijver is geworden. Gevolg 
is geweest, dat de vraag van het Duitse lidmaatschap van 
de NATO aan de orde is gekomen. Prof.Hallstein merkte op, 
dat het voor Duitsland niet mogelijk zou zijnzonder termijn • 
aanhouding van het Duitse lidmaatschap van de NATO te ac- ƒ 
cepteren. Ter overbrugging van deze moeilijkheid deed hij 
twee suggesties om bf de EDG- als een geheel in de NATO ver
tegenwoordigd te doen zijn, bf de landen afzonderlijk te 
laten optreden met daarnaast een EDG vertegenwoordiging; in 
het laatste geval zouden de EDG-landen dan tevoren overleg 
plegen en in de NATO één stem uitbrengen. Voor Nederland 
is dit voorstel moeilijk te verteren, omdat daardoor ons
zelf het zwijgen wordt opgelegd. Voor de Fransen is het 
stellen van een termijn moeilijk te verwerken. Hangende de 
Saar-kwestie is Duitsland niet bereid op 7 en 8 Februari 
in de Bondsdag de EDG-kwestie aan de orde te stellen. De 
Minister betreurt, dat de oude splijtzwam van de Saar ook 
thans weer dreigt verstrekkende gevolgen te veroorzaken. 
Een ander punt, dat moeilijkheden opleverde was de Duitse 
bijdrage aan de EDG. Zou de gehele Duitse militaire inspan-/ 
ning niet op 13 mld mark worden bepaald, maar belangrijk 
lager, dan is niet te verwachten, dat Duitsland een redelijke 
militaire bijdrage aan de EDG verleent, zodat de andere lan
den moeten bij springen;over dit punt bestaat nog onzekerheid. 
De drie belangrijke prealabele vragen (de Saar-kwestie, 
het lidmaatschap van Duitsland in de NATO en de Duitse bij
drage) deden bij het einde van de vergadering de vraag 
rijzen of hiermede niet de doodsklok over de EDG is geluid. 
0 ie Assemblee zal dezelfde zijn als die voor het Sohuman- < 
plan. De Grote Drie zullen er echter drie leden bijkrijgen, 
zodat zij ieder 21 leden hebben, Nederland en België zullen 
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ieder tien en Luxemburg vier leden benouden, tf Met betrek
king tot de stemming in de Conseil des Ministres was voor
gesteld aan de drie groten ieder vijf stemmen te geven, 
Nederland en België twee en Luxemburg één. De vijf stemmen 
van de Benelux zouden dus komen te staan tegenover de drie 
maal vijf stemmen van Duitsland, Italië en Frankrijk. Dit 
betekent ,dat de Benelux-stem nooit tot gelding kan komen. 
Dit voorstel is afgewezen, waarna een ander voorstel werd 
geprobeerd. Men werd het eens over de opzet, dat - indien 
unanimiteit is vereist - het zich onthouden van stemming 
niet verbreking van de unanimiteit zal betekenen. Wordt 
een gewone meerderheid vereist, dan zullen de landen die 
voor de helft in de contributie bijdragen bij staking van 
stemmen gezamenlijk de doorslag kunnen geven; dit betekent 
een mindere invloed van de kleine landen, maar het voorstel 
komt de Minister toch niet onacceptabel voor. Hij heeft met 
deze opzet ingestemd, zij het, dat dit - gelijk de andere 
instemmingen - ad referendum van de Regering is. Wordt een 
'gekwalificeerde meerderheid vereist, dan zal eveneens mo
gelijk zijn, dat die stemmen de doorslag geven, die zijn 
uitgebracht door de landen, die meer dan de helft van de 
inbreng hebben geleverd. Er op lettende, dat het niet juist 
zou zijn, dat anders de Benelux een besluitvorming zou kun
nen tegenhouden, heeft de Minister gemeend, ook hiermede 
accoord te moeten gaan. / Het Hof zal hetzelfde zijn als i 
het Hof van het Schuman-plan. fi Met betrekking tot de ves
tiging van de organen is eerst voorgesteld, dat deze niet 
alle in dezelfde plaats zouden worden gevestigd. Het voor
stel om het Hof in 's-Gravenhage te vestigen vindt instem
ming. Ook voelt men er voor het Commissariaat nabij SHAPE 
te vestigen. <f> Met betrekking tot de casus foederis is 
veel getheoretiseerd. De Minister heeft voorgesteld een 
bepaling op te nemen gelijk die van artikel 5 van het At
lantische Pact, waarin gesteld wordt, dat een aanval op 
één geacht wordt een aanval op allen te zijn. Dit betekent, 
dat een aanval op Duitsland ook voor Nederland consequen
ties heeft. De regeling van het Atlantisch Pact is, dat 
ieder heeft te beslissen in welke mate hij hulp zal verle
nen. Het is dus geen volledig automatische clausule. Wordt 
unanimiteit voor een beslissing over de vraag van het 
aanwezig zijn van een aanval op een van de partners ver
langd, dan zou één land een beslissing kunnen tegenhouden. 
Dit ongewenst oordelende heeft de Minister voorgesteld de
ze kwestie in het geheel niet te regelen en wel op grond van 
de volgende twee overwegingen. Vooreerst verbiedt artikel 8 
van het Atlantisch Pact een regeling in deze met niet leden 
van de NATO aan te gaan. Vervolgens moet er op gelet worden, 
dat in geval van oorlog onderscheid is te maken tussen 
een grootscheepse aanval (attaque en masse) en een aanval 
van beperkter opzet (attaque isolée) of bedreiging. In het 
eerste geval speelt de juridische kwestie geen rol. In 
het geval van een beperkte dreiging is binnen de NATO over
leg voorgeschreven.Nederland heeft nu voorgesteld Duits
land bij deze consultatie te betrekken. Aldus zou in be
scheiden vorm een verband tussen Duitsland en de NATO zijn 
gelegd. Prof.Hallstein liet zijn erkentelijkheid voor deze 
Nederlandse suggestie blijken. Zijns inziens is een oplos
sing in deze richting te vinden. $ Over het voorstel van 
Prof.Hallstein om Duitsland in de NATO op te nemen is wei
nig gediscussieerd. Niet is gesteld, dat in de NATO de EDG 
als zodanig vertegenwoordigd zou moeten optreden. De Franse 
delegatie wist, dat dit voorstel geen SUCCSB kon hebben 
en dat men op afzonderlijke vertegenwoordiging zou blijven 
staan. & De kwestie van de duur van het EDG-accoord kwam 
weer ter sprake. Nederland had vroeger reeds gesteld, dat 
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na afloop van de NATO (over 17 a 18 jaar) opnieuw ieder 
in beschouwing zou moeten kunnen nemen of het lidmaat
schap van de EDG ware te continueren. Aan Franse aijde 
zou men bereid zijn dit te aanvaarden; tot een beslissing 
is men hierover niet gekomen. / Met betrekking tot de be
groting heeft men gediscussieerd over de vraag of na in
diening door de Raad van Ministers de Assemblee het recht 
zou moeten, hebben wijzigingen daarin aan te brengen. Be
sloten is, dat de Assemblee alleen aanbevelingen kan doen, 
waarover door de Raad van Ministers bij tweederden meer
derheid zal moeten worden beslist, rf Buiten de agenda 
heeft nog het volgende geval gespeeia. Op grond van in
formaties uit Parijs had de Minister vernomen, dat de Ame
rikaanse Regering voornemens zou zijn de economische hulp
verlening via de EDG te doen lopen. De Minister heeft dit 
punt met de Amerikaanse zaakgelastigde besproken. Op zijn 
vraag om nadere gegevens is nog geen bericht ontvangen. 
In Parijs is dit punt verder niet meer aan de orde geweest. 
Inmiddels staat wel vast, dat de Amerikanen bilaterale re
geling zullen handhaven. f£ Voor de verdeling van de con
tributie heeft men geen sleutel vastgesteld. De mogelijk
heid is open gehouden om later alsnog dit te doen. Voor 
Nederland bevat dit voorstel niets onoverkomelijks. $ Over 
het bewapeningsprogramma is men het nog niet eens gewor
den. De Minister vraagt de aandacht van zijn ambtgenoot 
van Economische Zaken voor de kwestie van toezicht op de 
bewapeningsindustrie. Voor de Nederlandse industrie is het 
o.a. in verband met de geheimhouding niet zonder zin of 
buitenlandse ambtenaren wordt toegestaan onderzoek in de
ze industrie in te stellen. De Minister heeft vernomen, 
dat men de scheepvaart bij de te controleren industrie 
zou hebben geplaatst, hetgeen betekent een toezicht op de 
gehele ijzerindustrie. Aan deze kwestie zit vast, dat het 
voor Nederland zeker wenselijk is, dat de Duitse industrie 
enigermate wordt gebonden en gecontroleerd. De Minister 
acht het van belang, dat zijn ambtgenoot van Economische 
Zaken met de industrie tijdig contact opneemt, omdat an
ders later mogelijk moeilijkheden ontstaan, $ Met betrek
king tot de militaire problemen sohijnt overeenstemming 
mogelijk. De Minister laat aan Minister Staf gaarne over 
hieromtrent meer mede te delen, d Met betrekking tot de 
Marine heeft Nederland een enger standpunt dan de anderen 
ingenomen. Wij hebben •'• tot nu toe alleen de vlooteenhe-
den, die onder SACEUR vallen, willen inbrengen. Het zijn 
de schepen nodig voor de Waddenzee, het IJselmeer e.d. 
Gevraagd is om ook de eenheden voor kust- en havenverde-
diging en die behoren tot het Channelcommand in te brengen. 
De Nederlandse delegatie is geneigd om wel de schepen voer 
kust- en havenverdediging in te brengen, maar er buiten 
te houden die voor de verdediging van de West, het Channel
command en de schepen bestemd om in Atlantisch verband de 
hoge zee op te gaan. De Minister vraagt of zijn ambtgenoot 
van Oorlog bereid is met dit voorstel mee te gaan, hetgeen 
hij sou toejuichen, omdat dan aan Nederlandse kant geen 
open punten meer bestaan. 4 De Minister vraagt of het niet 
wenselijk is enige uitbreiding te geven aan de troepen 
van de mariniers. Ook andere landen schijnen in deze rich
ting werkzaam te zijn./?f De Minister concludeert, dat tech
nisch Nederland nog wel bezwaren heeft tegen de opzet van 
de EDG, maar tegen het geheel zich niet langer zal behoe
ven te verzetten. De vraag is alleen of ten gevolge van 
andere factoren de EDG wel tot stand komt. 

D e Minister-President spreekt zijn waardering 
uit voor de bereilcie resultaten. Ook hij is van gevoelen, 
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dat de belangrijkste bedenkingen tegen het voorstel uit de 
weg zijn geruimd, tf De Minister heeft in de krant iets ge
lezen over een regeling met betrekking tot de begroting? 
indien voor een komend jaar geen overeenstemming wordt 
bereikt, in welk geval men door zou gaan conform de oude 
begroting. De Minister is van gevoelen, dat het belangrijk 
is de mogelijkheid te hebben de bijdrage te verminderen, 
als men daarbij in het oog houdt, dat de buitenlandse 
hulpverlening wel eens zou kunnen ontvallen, Minister 
Stikker antwoordt, dat Nederland hetzelfde, voorbehoud als 
ten aanzien van een andere punt heeft gemaakt,'dat de NATO-
commitments de grens aangeven van de Nederlandse verplich
tingen. Zou men in 1955 niet over de begroting direct tot 
overeenstemming komen', dan zullen de verplichtingen van 
ieder van de landen niet verder gaan dan 75$ van de inbreng 
tot dan toe. Op deze wijze wordt enerzijds de mogelijkheid 
geschapen om de militaire inspanning te verlagen, indien 
de buitenlandse hulp komt te ontvallen (waarbij er aan is 
te denken, dat de EDG-bijdrage ongeveer het tweederden is 
van het NATO oommitment) en dat anderzijds wordt voorkomen, 
dat bv. Frankrijk bij ernstige moeilijkheden in Tunis de 
EDG op lossen schroeven zet door minder dan 75$ bij te 
dragen. 

Minister Staf is ook van gevoelen, dat in de be
sprekingen een maximum is bereikt. Het eindresultaat acht 
hij bevredigend, $ Een punt, dat nog beslist moet worden 
en waarmede de kwestie van de Marine samenhangt, is de be
vraag van het territoriale commando. Hij is van mening, 
dat dit een meer technische kwestie is, waarvan het ver
loop ware af te wachten. $ De Minister heeft overigens de 
indruk, dat de conferenties wel een merkwaardig verloop 
hebben, omdat meer ter wille van de leuzen over de princi
piële punten direct wordt beslist, terwijl het twijfel
achtig is of de opbouw er onder we^realiseerbaar zal zijn. 
Het zou meer voor de hand hebben gelegen de omgekeerde pro
cedure te volgen. ^ De Minister heeft de indruk, dat met 
betrekking tot de organisatie en het budget oplossingen 
bereikbaar zijn, tf Het toezicht op de industrie is niet 
alleen een economische maar ook een militair-technisch be
lang en verdient nadere bestuderingr $ Dt» Minister is van 
gevoelen,dat niet langer is vol te houden, dat Nederland 
vrijwel geen marine-eenheden inbrengt* Gebeurt dit dan 
zullen de EDG toezeggingen boven de f, 1 mid komen en 
waarschijnlijk stijgen tot f.11 50 min. Voor het bieden van 
verder verzet beschikt de Minister echter niet over vol
doende argumenten. Een definitieve beslissing is moeilijk 
te nemen, zolang de kwestie van de territoriale verdedi
ging niet is opgelost. De Minister kan zich in beginsel 
verenigen met de toezegging om meerdere marine-eenheden 
in te brengen, maar stelt voor nog geen concrete opgaven 
te doen. /"De Minister gevoelt voor uitbreiding van^de 
mariniers, maar dan ware wel wenselijk, 'dat Financiën voor 
overschrijving van de gelden enige medewerking verleent. 
Eerst wanneer meerdere details bekend zijn zal het moge
lijk wezen de positie nauwkeurig te bepalen, 4 Overwogen 
wordt nog om als lijfwacht van de Koning - 3000 man in 
reserve te houden. Dit biedt ook de mogelijkheid om een 
stafafficier, welke de Regering voor eigen consultatie 
wil behouden, bij dit garderegiment te detacheren. 

Minister Van den Brink acht het gewenst, dat over 
verdeling van de buitenlandse hulp binnen de EDG bij una
nimiteit in de Raad van Ministers wordt beslist of advies 
aan de Amerikaanse Regering wordt uitgebracht; dit alles 
in de veronderstelling, dat de Amerikaanse Regering be
sluit de economische hulp via de EDG te doen lopen,hetgeen 



Ministerraad 
'ZEER GEHEIM -/f** dd. 28-1-1952. 

door geen van de Ministers wordt verlangd, maar dat als 
een gegeven zal moeten worden aanvaard, indien de Ame-« 
rikaanse Regering er toe besluit, $ De Minister ver
klaart zich. gaarne bereid het punt. van het toezicht op 
de bewapeningsindustrie nog eens met aandacht te bekijken} 
voorzover hem bekend zijn weinig vorderingen in deze ge
maakt. Van belang is, dat Nederland..maar een beperkte 
outillage voor de zuivere bewapeningsindtistrie heeft, ter-> 
wijl daarentegen Duitsland de mogelijkheid heeft om door 
middel van afzet van oorlogsmateriaal buiten de EDG een 
gevaarlijk militair potentieel op te bouwen. Van uit 
Nederlands oogpunt is er dan ook geen bezwaar tegen het 
leggen van een plafond met betrekking tot de bewapenings
industrie in beperkte zin. 

Minister Lieftinck vraagt de aandacht van zijn 
ambtgenoot van Buitenlandse Zaken voor de zgn. deducties, 
de bijdragen, welke de landen buiten de Westerse defensie 
kunnen houden. Meer in het bijzonder acht hij het van be
lang er op te letten, welke bedragen Duitsland voor de 
bezettingskosten reserveert r en welke mogelijkheden Prank-« 
rijk worden gelaten, om militaire maatregelen te bekosti
gen, die buiten de EDG (bv„ Noord-Afrika) worden getrof
fen. De Minister vindt op dit punt meerdere zekerheid ge
wenst, daar het voor Nederland moeilijk is er in te be
rusten, dat door uitholling van de bijdragen in feite de 
EDG wordt verzwakt, $ Met betrekking tot de buitenlandse 
hulpverlening heeft de Minister kennis genomen van een 
nieuw Frans voorstel, waarin teruggevallen wordt op de oude 
gedachte5 dat de buitenlandse hulpverlening via de EDG 
plaats heefte De Minister is in dit stadium tegen bespre
king van de wijze van verdeling, omdat het een uitnodi
ging is - zo niet voor de Amerikaanse Regering, dan toch 
voor het Congres - om te besluiten de economische hulp in 
het mandje te werpen, dat aldus gevlochten wordt opgehou-

l den. Mocht onverhoopt door de Amerikaanse Regering er toe 
' worden besloten, dan kan de Minister zich verenigen met 

-#2̂ *ti<M*"S<̂ vaststelling van de verdeling bij jdnaniem bQ&irttî  of 

advies van de Raad van Ministers aan de Amerikaanse Re
gering. $ Hij acht het van belang, dat spoedig het fis
cale jaar van de EDG wordt vastgesteld, opdat er mee re
kening kan worden gehouden bij de Nederlandse begrotings
voorbereiding, terwijl ook mogelijk is, dat nog met spoed 
grondwetsherziening zal moeten worden voorbereid. $ Spre
ker wijst op het belang toe te zien, dat met betrekking 
tot de salariëring geen afspraken worden gemaakt, die kun
nen leiden tot verstoring van de salarispolitiek hier te 
lande/De Ministar deelt verder mede de Amerikaanse Zaak
gelastigde met een belastingexpert te hebben ontvangen en 
de mededeling in ontvangst te hebben genomen, dat de Ame
rikaanse Regering, gelet op de belangrijke bijdragen, wel
ke die Regering verleent, een voorkeursbehandeling voor 
haar troepen claimt, en wil, dat op de Amerikaanse uitga
ven voor de defensie niet langer belasting o.a, door Ne
derland wordt geheven. Amerika zou niet een multilaterale, 
maar een bilaterale regeling met verschillende landen 
trachten tot stand te brengen. De Minister ziet nog vele 
moeilijkheden bij de verwezenlijking van het voorstel 
- het zou o.a. berekening van speciale prijzen kunnen 
medebrengen - maar heeft in eerste aanleg gezegd, dat op 
grond van het unificatiestreven tussen Nederland en 
België' eerst Beneluxoverleg zou dienen te worden gehou
den. De Raad machtigt de Minister om de onderhandelingen 
in deze voort te zetten. 

Minieter Stikker deelt tenslotte nog mede, dat 
de soldijkwestie eerst met begrip van zaken kan worden 
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besproken, nadat o.a„ door een rapport van de Heer Duyver— 
man meer feitelijke gegevens op tafel zijn gekomen en in
zicht in deze materie • is verworven. 

De Raad machtigt tenslotte Minister Stikker om 
overeenkomstig~Kêt bovenstaande de besprekingen over de 
EDG voort te zetten en een verdere toezegging ten aanzien 
van de marine-inbreng te doen, zonder daarbij evenwel 
exacte gegevens te verstrekken. 

4 b, NATO-organisatie 

Voorgesteld is het College van de twaalf plaats
vervangers van de Ministers, die zitting hebben in de Raad 
gan Ministers van de NATO, te stellen onder voorzitterschap 
van iemand, die niet behoort tot de grote landen en ook 
niet een vertegenwoordiger is van een eigen regering, waar
door hij met meer vrijheid van handelen kan stimuleren tot 
het vaststellen van besluiten en adviezen. De Raad kan er 
zich mede verenigen,dat Minister Stikker dit voorstel steunt. 

4 c. Scheepvaartverkeer in Duitsland en op de Rijn. 

Minister Stikker deelt mede met Minister Wemmers 
een nota voor de REA voor te bereiden over het Inner Deutsch— 
Verkehr en in verband daarmede de gevolgen van het arrest 
van de Hoge Raad over de zgn.stop bij Lobith, 

4 d. Verslag van de Minister-President over zijn bezoek aan 
de Verengde S taffen* 

•̂ e Minister-President deelt mede, dat Acheson,bij 
de bespreking over 3e~"Ë1̂ïï~e"ri"h"ë"t probleem Nederlands Nieuw-
Guinea, blijk gaf minder geïnteresseerd te zijn in de wij
ze waarop een regeling wordt getroffen, dan wel, dat hij 
met betrekking tot de EDG een positief resultaat wenst en 
in de kwestie van Nieuw-Guinea het belangrijk vindt, dat 
Nederland en Indonesië' daarover niet tot ernstige tegen-
stellingnn komen, jzf Over h&fc algemeen had men in Amerika 
grote waardering voor de wijze waarop Nederland vele moei
lijkheden heeft weten te overwinnen en blijk geeft van po
litieke en economische stabiliteit. De Minister heeft er 
de nadruk op gelegd, dat Nederland echter niet in staat 
is zelf het dollarprobleem op te lossen en daarbij de 
voorkeur geeft aan het verdienen van dollars, boven het 
verkrijgen door schenking, rf De Minister heeft Staatsse
cretaris Acheson er nog op gewezen, hoe moeilijk Cochran 
het de Nederlandse Regering maakt in de Indonesische kwes
tie, door steeds acrhter de Indonesische Regering te gaan 
staan en te verlangen, dat Nederland telkens weer toegeeft. 
Door de souvereinitietsoverdracht te bevorderen heeft 
Cochran mede verantwoordelijkheid aanvaard voor de wijze 
waarop de Indonesische Regering meent te mogen omspringen 
met de RTC-accoorden, zonder dat hij thans op dit punt 
ooit een waarschuwend woord laat horen. Het ware juist,in
dien hij meer oog zou hebben voor de politieke moeilijk
heden, waarvoor ook Nederland staat. Acheson heeft deze 
uiteenzetting van de Minister niet weersproken, tf De Mi
nister heeft met de heer Black van de Interbank over het 
aluminiumproject-Suriname gesproken, waarvoor verder ver
wezen moge worden naar punt 17. President Truman informeer
de uit zichzelf naar deze kwestie. Minister Stikker zegt het 
op prijs te stellen naar voren te brengen, dat deze ver
moeiende, maar interessante reis voor de Minister-President 
een persoonlijk succes is geworden en zegt hem daarvoor na
mens de Ministerraad dank, .--"•..' .:JH 


