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Notulen van de vergadering 
in de zaal van Justitie op Maandag 4 Februari 1952, aange
vangen des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

fel Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Albregts 
Beel, Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 
Mulderije, Peters, Rutten (alleen 's morgens), Staf, 
Stikker , Teulings, In 't Veld en Wemmers. * 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
Götzen. 

Secretaris'. J.Middelburg, 

1. Notulen van de vergadering van 28 Januari 1952. 

a. Redactiewij zjging_en_._ 

Op blz 4, punt 3 a, regel 11, worden de woorden 
"minder aantrekkelijk wordt" vervangen door "moeilijk aan
vaardbaar zal zijn". 

Op blz 7, 1ste onvolledige alinea, regel 8 van 
onder^ komt in de plaats van "behouden van Nieuw-.uinea" "een 
compromis". 

Op blz 8, laatste regel wordt "Indonesië" veranderd 
in "Nieuw-Guinea') en "met" in "men". 

Op blz 9, 1ste alinea, regel 4» wordt "met steun 
van" veranderd in ""door de uitgeverij Djambatan, die inder
tijd gesubsidieerd werdóbor". In punt 7» eerste alinea, regel 
3, wordt "bestemd voor" vervangen door "gedeclareerd door", 
terwijl op de volgende regel "ook" wordt veranderd in "slechts 
ten dele". 

Op blz 14, 1ste alinea, regel 23, wordt "bij 
unaniem besluit of" vervangen door "bij unanimiteit op". 

OP blz 13, 1ste alinea, regel 3, wordt tussen 
"wordt" en "aangevoerd" ingevoegds "door Minister Wemmers". 

^y. s . 2*_ Ingekomen stukken en mededelingen. 

J <:~iP £/?'fï JA a» De kwestie van de Duitse oorlogsmisdadigers (Zie notulen 
Mr/[*'73 f lf W*.'7^ IE dd.l4-l-1952T"pürTt 2~f7 

• De Raad besteedt geruime tijd aandacht aan de be- -
handeling van het gratieverzoek van de ter dood veroordeelde 
Duitser Lages. 

yri 

tic 

2 b» De bestrijding van werkloosheid. —~p<n h 
- V*A • De Minister-President deelt mede, dat het Tweede-
Kamerlid Vondeling enkele vragen heeft gesteld over de werk
loosheid, in het bijzonder in Oostelijk Groningen en Ooste
lijk Friesland, Spreker stelt de vraag, wie zich met de be
antwoording dezer vragen zal belasten. Minister Van den. Brink 
acht het mogelijk, dat de vragen iets te maken hebben met de 
ontwikkelingsgebieden. Spreker heeft in verband met het onier^ 
zoek van Prof.Tinbergen ten behoeve van de CEC laten nagaan 
wat technisch mogelijk is ten aanzien van de versnelling van 
de uitvoering der ontwikkelingsplannen. Voor 1952 betreft dit 
maar een klein bedrag, voor het volgend jaar kan hiervoor 
f 20 min nodig zijn. De technische voorbereiding heeft dus 
plaats. Minister Mansholt merkt op, dat er een zeer ernstige 
toestand in Oost-Friesland en Oost-Groningen is ontstaan 
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Aanwezig? Zie Morgenvergadering. 

4. Buitenlands beleid 

a. De reis van H.M.de Koningin naar Amerika 

Minister Stikker heeft verzoeken van fotografen 
en journalisten om vergoeding door het Rijk van kosten,die 
aan het volgen van de reis van de Koningin zijn verbonden, 
afgewezen. Spreker stelt voor alleen reiskosten naar Ame
rika en terug te vergoeden voor twee reporters van de Ne
derlandse radio, een van de Wereldomroep en een cineast van 
Polygoon. De Minister-President is van oordeel, dat zowel 
de radioorganisaties als Polygoon deze kosten zelf kunnen 
betalen. De Raad besluit de beslissing over deze kwestie 
aan Minister "S'tiker over te laten. 

Minister Peters heeft een verzoek uit de West 
gekregen voor het meereizen van een journalist 'uit deze ge
bieden. Minister Stikker verzoekt dit nader met Buitenland
se Zaken op te nemen. 

</. J J / > 4 ^ . De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen MR dd.28-1-
ÏU **4 *WM; 1952, punt 4 a) 

friri- /ft / w*-/. Minister Stikker deelt mede, dat hij Zaterdag een 

j/êtutS 
bespreking over de EDG Eëeft gehad met de Commissie voor 

' . Buitenlandse Zaken. De Kamerleden waren het in het algemeen 
wel eens met het standpunt der Regering, doch men vroeg 
aanstaande Donderdag een openbaar debat over dit onderwerp 
te houden. Aangezien er geen schriftelijke stukken zijn 
wenst men een mondelinge uiteenzetting van de Minister. 
Spreker is voornemens in eerste instantie ongeveer drie 
kwartier te spreken. Hij hoopt de stukken zo tijdig gereed 
te hebben, dat hij deze nog vooraf zal kunnen laten zien. 
Naar aanleiding van een vraag van Minister Van den Brink 
deelt spreker mede, dat nog in geen enkel Parlement over 
de EDG is gesproken; in Bonn zal echter over enkele dagen 
een parlementaire behandeling plaatsvinden. 

Minister Lieftinck informeert of de Regering be
willigd heeft in het houden van een openbaar debat over 
dit onderwerp. De Minister-President antwoordt, dat met het 
houden van een openbaar debat accoord is gegaan, aangezien 
Mr Van der Goes van Naters voornemens was een interpella
tie te houden. Deze had naar spreker vernam een motie ge
reed,waarin nauwkeurig was aangegeven welke standpunten öo 
Regering zou moeten innemen. Verschillende van deze punten 
zijn echter reeds door de besprekingen in Parijs achterhaald. 
Spreker verwacht, dat wel een motie zal worden ingediend, 
doch van een minder gedetailleerd karakter. De Minister 
acht dit openbaar debat zonder schriftelijke voorbereiding 
een gelukkiger behandeling van dit actuele onderwerp. Bo
vendien is het tijdstip voor de Regering gunstig, aangezien 
men in Parijs aan onzebelangrijkste bezwaren is tegemoet 
s«komen en Nederland buiten de moeilijkheden staat, die 
aoor *« Saarkwestie zijn gerezen. Spreker geeft tenslotte 
minister Stikker in overweging :ln zijn uiteenzetting niet 
•ce veel in details te treden, zodat deze dan ook korter 
aan drie kwartier zou kunnen duren. Minister Staf deelt 
meae, dat hij Donderdagmorgen een bespreking HëT~de Defen-
f,*6?0^3?!8 ^eeft; de militaire punten zou hij zoveel mo -
7niSl • h e t °P e n b a ar debat willen houden, met uit
zondering van de bevahroering, waarover wel in de Kamer kan 
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worden gesproken. De Minister-President' verwacht, dat de Ka
mer voornamelijk een algemene politieke belangstelling voor 
de EDG zal hebben. 

Minister Stikker merkt op, dat nog verschillende 
punten besproken moeten worden. In de eerste plaats infor
meert spreker of de heer Duyverman gereed is met een nota 
over de soldijen. Minister Staf antwoordt, dat het aanvanke
lijk er op leek, dat men in Parijs het door Nederland gesug
gereerde systeem van toelagen op de soldijen bij verblijf in 
landen met hogere kosten van levensonderhoud zou aanvaarden. 
De heer Duyverman heeft thans zijn werk aan de nota stop ge
zet, aangezien uit Parijs bericht was gekomen, dat de gedach-" 
ten.in een andere richting gaan. 

Minister Stikker vraagt vervolgens hoe het staat met 
de behandeling van de kwesties inzake het bewapeningsprogram
ma (o.a. de lijst van oorlogsproducten, het reglement van 
controle en het betrekken van de scheepsbouwindustrie) , 
Minister Van den Brink deelt mede, dat de'lijst van oorlogs
product en"~aoor een commissie van deskundigen van de Overheid 
en het bedrijfsleven in behandeling is genomen. Nederland 
met zijn kleine oorlogsindustrie zal over deze lijst echter 
moeilijk bezwaren kunnen maken. Spreker meent echter, dat de 
lijst voor Duitsland nog te beperkt is, aangezien Duitsland 
na herstel van zijn industrie oorlogstuig bv aan Zuid-Amerika 
zou kunnen leveren , waartegen de EDG- geen bezwaar zou mogen 
maken. Aan Minister Mansholt antwoordt spreker, dat deze lijst 
geen betrekking heeft op de levering van levensmiddelen. Wat 
de bemoeiingen met de scheepbouwindustrie betreft, dit kan 
hier telande alleen betrekking hebben op het onbetekenende 
aantal schepen, dat aan de EDG- ter beschikking zou worden 
gesteld. Minister Staf merkt lierbij op, dat dit aantal mo
gelijk toch nog groter zal zijn dan in de vorige vergadering 
werd ondersteld. Minister Van den Brink concludeert, dat wat 
de vraagstukken rond het bewapeningsprogramma betreft er wel 
uit te komen is. 

Minister Stikker deelt vervolgens mede, dat blij
kens een te]egram uit Parijs de Amerikaanse Regering voor
nemens zou zijn een verklaring af te leggen inzake de ver
lening van buitenlandse hulp via de EDG. Terwijl spreker in 
de vorige Ministerraad verwachtte, dat men wel uit deze 
kwestie zou komen, bestaan er tegen de nieuwe ontwikkelingen 
van Nederlandse zijde wel aanzienlijke bezwaren. Een belang
rijk bezwaar van spreker is, dat Nederland nog een bedrag van 
ongeveer f. 1 mld aan oude/6egenwaardegelden heeft, terwijl 
andere landen nagenoeg geen local- currency meer hebben. 
In de nieuwe stukken is wel sprake: over bilaterale vast
stelling van de bestemming dezer gelden, doch de pressie die 
ter zake wordt uitgeoefend is overal voelbaar. De Minister 
ziet hier dan ook een groot gevaar met betrekking tot het 
beheer van de tegenwaardefondsen, '"/at de rechtstreekse dol~-
larhulp betreft heeft spreker de indruk, dat Amerika gespan
nen is om mogelijkheden te vinden deze via de EDG te doen 
lopen. 

De discussies in Parijs gaan over het opnemen van 
een artikel in het verdrag, volgens hetwelk de EDG hulp kan 
ontvangen en deze kan verdelen. In verband hiermede heeft 
de Nederlandse delegatie een ontwerp-instructie opgesteld, 
die afwijkt van de Pranse (en Amerikaanse) visie. Hierin 
wordt een tekst voorgesteld, waardoor de bestemming van de 
tegenwaarde-fondsen en de rechtstreekse hulp buiten de SDG 
blijven. Spreker stelt voor aan de Amerikaanse Regering te 
doen weten, dat er grote moeilijkheden komen als de brief met 
de genoemde verklaring wordt verzonden en voorts accoord te 
gaan met de voorgestelde instructie aan de delegatie, met de 
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toevoeging, dat als er moeilijkheden komen deze aan de Mi-
nisïerfaad voor te leggen, overigens* *are thans geen be
sluit over deze zaak te nemen. *.''*—«* 

Minister Van den Brink verklaart zich met deze 
procedure accoord. Men zal zoveel mogelijk in bilateraal 
verband moeten houden, doch hiervan geen conditio sine 
lua non voor de SDG maken. Indien Amerika de hulp uitslui
tend via de EDG zou willen laten lopen, zal een goede ver
delingsformule moeten worden opgesteld en als hiervan een 
onvoldoende deel voor Nederland beschikbaar zal komen (min
der dan de $ 100 min van thans) dan zal Nederland zijn 
NATO-verplichtingen niet kunnen nakomen. Spreker kan zich 
met de ontwerp-instructie verenigen, behalve met de tweede 
zin van punt b op blz.4s waarin staat, dat in geen geval 
accoord kan worden gegaan met de formulering van het door 
de Fransen voorgestelde artikel, waarbij geen rekening is 
gehouden met de door Nederland gewenste beperking, aange
zien in dat geval men de zaak hier in de Ministerraad zal 
moeten terugbrengen. Minister Mansholt kent de concept-in
structie niet; hij zal deze echter gaarne ontvangen.Spre
ker kan zich aansluiten bij het betoog van Minister Van 
den Brink. Hij verbaast zich niet over de Amerikaanse hou
ding in Parijs, indien dit een middel is om de buitenland
se hulp politiek in Amerika aanvaard te krijgen. 

Minister Lieftinck acht het echter een ontoelaat
baar pressie-middel van Amerika. Vooral als men de algeme
ne financiële hulp via de EDG zou verstrekken, aangezien 
de Amerikanen dan de EDG een veel ruimere doelstelling op
dringen dan deze zal hebben. Men ontkent dan immers, dat 
de Europese landen nog dollarhulp nodig hebben voor het 
doen sluiten van hun betalingsbalans. Een deel van de Ame
rikaanse hulp is bedoeld om de levensmogelijkheden der lan
den te handhaven. Men kan weliswaar een verdeling door de 
EDG vergelijken met de verdeling, die via de OEEC heeft 
plaatsgevonden, doch men vergeet dan dat de EDG slechts zes 
landen omvat, terwijl de twaalf andere landen bilateraal 
hulp ontvangen. Het wordt nog bezwaarlijker als men ook de 
tegenwaardefondsen via de EDG wil doen besteden. Dit is 
voor spreker volstrekt onaanvaardbaar. Het is niet mogelijk 
in de EDG hierover te gaan touwtrekken met andere landen, 
die weinig belangstelling hebben voor de handhaving van 
het monetaire evenwicht. Als het EDG-verdrag dit mogelijk 
zou maken, is het voor spreker niet meer mogelijk een bin
nenlands financieel beleid te voeren. Spreker vraagt zich 
af of Nederland niet teveel wordt gerustgesteld met medede
lingen, dat de bilaterale regelingen zullen blijven be
staan, terwijl telkens blijkt, dat men deze wil opheffen. 
Minister Van den Brink acht het ondenkbaar,dat een land 
deblokkering van local-currency zou aanvaarden, zonder una
nimiteit in de Raad van Ministers. Spreker noemt in dit 
verband ook de order aan de DAF. De Minister-President is 
het er mede eens, dat Nederland door de geschetste ontwik-
kelmg in een ongunstiger positie komt dan landen, die 
buiten de SDG blijven, zoals Engeland, Noorwegen, Denemar
ken en Portugal. Overigens zullen wij, indien Nederland 
niet voldoende buitenlandse hulp zal krijgen, moeten mede-
w?™'- I t,wl3 onze verplicntingen tegenover de EDG en de 
NATO m e t kunnen nakomen. 

Minister Van den Brink zou met betrekking tot de , 
directieven van de 55a^van"lïnTsters bedoeld in punt 5 op 
aamrii^™» ? concept-inetructi£,willen bepalen, dat voor 
mïtSt ^ g r *nZ!ke de b e s t e d i ng va* off-shore hulp unani-
SeftïniS t van Ministers noodzakelijk is. Minister 
c f l f l 1 ^ . z ™ v o o r ontvangstneming en verdeling van finan
ciële nüjp unanimiteit willen voorstellen. Minister Van H 
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Brink merkt op, dat het bezwaar tegen unanimiteit is, dat 
e'én Tand een besluit kan tegenhouden; toch zou 'spreker wel 
unanimiteit voor off-shore-hulp wensen. Minister Stikker 
merkt ter toelichting op, dat het Commissariaat het uit-
voerend orgaan zal zijn, dat aanwijzingen kan krijgen van 
de Raad van Ministers. Om te voorkomen, dat een land hij 
een voorstel tot toewijzing van financiële hulp aan een of 
enkele landen het standpunt inneemt, ook wel financiële 
hulp te willen hebhen, wordt een gekwalificeerde meerder
heid voorgesteld. Minister Lieftinck acht ook voor ont
vangstneming van hulp unanimiteit noodzakelijk, Aangezien 
men anders bij meerderheid van stemmen ook met allerlei . 
voorwaarden voor deze hulp accoord zou kunnen gaan. Zo zou 
een voorwaarde kunnen zijn, dat end items aan Amerika te
ruggegeven moeten worden; indien deze er in de toekomst 
niet meer zijn, zal men tot grote schadeloosstellingsbe
dragen verplicht zijn. Als ander voorbeeld noemt spreker, 
dat voorwaarden kunnen worden gesteld inzake de besteding 
van local-currency. 

Minister Stikker herhaalt zijn voorstel om de 
bezwaren aan de Amerikaanse Regering kenbaar te maken. De 
Raad verklaart zich hiermede accoord; besloten wordt de 
gewijzigde instructie door te laten gaan, waarbij Minister 
Stikker toezegt nog nader met Minister Lieftinck over diens 
bezwaar te zullen spreken. 

Minister Stikker deelt vervolgens mede met Eden' 
gesproken te hebben over de casus foederis; deze zou dit 
punt met Schuman bespreken. Het is echter gebleken, dat 
men een andere weg wil volgen. Voorgesteld wordt, dat 
Duitsland aan de besluitvorming op dit punt zal mogen deel
nemen als alle leden van de N.iTO hiermede accoord gaan. 
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