
MINISTERRAAD 
Nr.1077 

Ex.nr. /2. 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Treveszaal op Maandag 5 Mei 1952, aan
gevangen des morgens te half tien en de volgende 

morgen voortgezet. 

nwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel. Van den Brink, Joekes (alleen 
Maandagochtend), Lieftinck, Mansholt (alleen 
Maandagochtend), Mulderije, Hutten (alleen 
Maandagochtend), Peters, Staf (alleen Dinsdag
ochtend), Stikker, Teulings, In 't Veld en 
Wemmers, 

levens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom, G-ötzen (hij de punten 1 t/m 3 en de ver
gadering van Dinsdagmorgen), Kranenburg (hij 
punt 10) en Moorman (hij punt 8), 

Secretariss J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 28 April 1952. 

a. Redactiewijzigingen, 

Op hlz 3,punt 2 h, alinea 1, regel 6, wordt 
het woord "ongeveer" vervangen door "over een aantal 
artikelen". "De achteruitgang in de verkoop" wordt ver
anderd in "Ten aanzien", terwijl op regel 8 de woorden 
"blijkt zeer ernstig te zijn" worden vervangen door 
"is dit niet het geval". 

ÖP hlz 4, punt 2 i, regel 5, worden de woorden 
"gemeenschappelijke bespreking gehouden" vervangen door 
"bespreking gehouden in de Centrale Commissie, die als 
"Steering Committee" fungeert", 

°P hlz 10, (punt 15), laatste volledige alinea, 
laatste drie regels,wordt het zinsdeel "naar Venezuela... 
t/m ... aldaar na te gaan" veranderd in "van de Hoge 
Commissaris ontvangen, waarin op voorstel van de Emigra
tiecommissaris verzocht werd bij de BPM te informeren 
naar de mogelijkheid van emigratie naar Venezuela voor 
tuinderijen aldaar", 

ÖP blz 11, (punt 15), een na laatste regel wordt 
tussen "nota" en ''accoord" ingevoegd: "en de uitzending 
van twee vertegenwoordigers der Kerken". 

1 b. 

fr-

Opmerking 
Bi sênhowerT 

naar aanleiding van punt 2 bT 3 (Generaal 

Minister Stikker deelt mede, dat Generaal_ 
Eisenhower reeds de hoogste Nederlandse onderscheiding 
heeft. 

De Mini ster-Pre s i dent heeft van Minister Staf 
vernomen, dat GeneraaT'Eisenhower op Dinsdag 20 Mei een 
afscheidsbezoek aan ons land zal brengen. Het plan be
staat, dat de Generaal met Minister Staf een kort bezoek 
bij spreker zal brengen en dat hij daarna van kwart voor 
tien tot half elf in een speciale bijeenkomst van de 
Ministerraad in de Treveszaal zal worden ontvangen. 
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zal vragen. Sprekerheeft Susanto voorts op zijn verzoek 
inlichtingen omtrent de behandeling van deze zaak gegeven. 
Overigens kan spreker zelf de gang van zi:en moeilijk be
grijpen wat betreft de uitspraak van de Amsterdamse recht
bank op het beroep van de Officier van Justitie, aangezien de 
Heehter-Commissaiïs toch een beslissing heeft genomen om 
Westerling vrij te laten. Enkele Ministers zijn van oor
deel, dat als er geen beslissing van de Rechter-Commissa-
ris is, de betrokkene opnieuw in hechtenis moet worden ge
nomen. Minister Mulderije acht het wenselijk eerst in 
cassatie te gaan. 

Minister Van den Brink is van oordeel, dat de be
slissing van de Rechter-Commissaris scherp afsteekt tegen 
de behandeling van minder belangrijke zaken, waarbij men
sen vaak maanden in voorarrest worden genomen. Spreker 
informeert of er geen middel is om op te treden als zo dui
delijk blijkt, dat een rechter verkeerd handelt. Minister 
Mulderije antwoordt, dat alleen de Hoge Baad zou kunnen op
treden. 

Minister Lieftinok merkt hierbij op, dat de rege
ling van het rechtsherstel nog tot vreemdere situaties kan 
leiden, aangezien daarbij geen hoger beroep mogelijk is. 
In dit verband noemt spreker een recente uitspraak van de 
Raad voor Rechtsherstel. 

£• Buitenlands beleid 

a. De Reis van H.M.de Koningin naar Amerika (Zie notulen 
.-'" MR dd.3 Maart 1952, punt 2 a) 

Minister Stikker constateert, dat de reis van de 
Koningin in Amerika een groot succes is geworden. In alle 
kringen der bevolking is het bezoek zeer goed opgenomen. 

4 b. Verslag van besprekingen in Amerika 

1 . Minister Stikker heeft met Acheson en Harriman en later 
met Snyder gesproken over de OEEC, de EPU en de Belgische 
positie in de EPU. Het is gebleken, dat deze kwesties zijn 
besproken in de National Advisory Committee, doch dat ter 
zake bij de Amerikaanse Regering niets te bereiken is. Mis
schien zal nog wel steun van het Monetaire Fonds kunnen 
worden verkregen. 

2 . Minister Stikker heeft in Amerika gesproken over de 
ïïêderlandse garantie van Indonesische leningen in het bui
tenland. Het is niet onmogelijk, dat hiervoor een oplossing 
zal kunnen worden bereikt. 
j°. Minister Stikker heeft in Amerika ook de kwestie van de 
verkrijging van schepen voor emigratie besproken. Spreker 
heeft goede hoop, dat dit wel zal lukken. De vraag van 
Minister Joekea of de Amerikaanse Regering hierbij een wet 
nodig heeft beantwoordt spreker ontkennend. 

4 c» De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen MR dd.21 
April 1952, punt 4 a; 

Minister Stikker heeft in het gesprek met Acheson 
j en Harriman vernomen"5 dat de Amerikaanse Regering er niet 
over denkt de hulpverlening multilateraal via de EDG te 
verlenen, doch dat deze steeds bilateraal zal worden ver-

• leend. Veel moeilijker lag het vraagstuk van de Duitse 
bijdrage aan de EDG-. In Amerika drong men er op aan het 
verdrag inzake de EDG op 20 Mei of eerder te tekenen. 
Ten aanzien van de kwestie van de Duitse bijdrage liggen de 
standpunten echter nog ver uiteen. Als prioriteit aan de 
Duitse bijdrage (tegenover de bezettingskosten) wordt ge-
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„»,,.«„ v,flataat het gevaar, dat Amerika en Engeland hun troe-
f en Sit SuSslanl lullen* terugtrekken.Bij de Amerikanen Dleek 
WPI bereidheid te bestaan om het Amerikaanse deel van de he-
ïettingskosten voor hun rekening te nemen. Aangezien inge
land niet een overeenkomstige houding kan aannemen, heeft 
soreker in Canada de gedachte opgeworpen, dat Canada met 
het oog hierop economische hulp aan Engeland zou verlenen. 
Bii terugkeer in de Verenigde Staten bleek spreker, dat 
Acheson het tijdstip voor Canadese hulp aan Engeland nog 
niet gekomen achtte; Engeland zou zich toch niet uit Duits
land kunnen terugtrekken. Spreker betreurt dit standpunt, 
aangezien het vraagstuk van de Duitse bijdrage aan de EDG 
hierdoor wel moeilijk oplosbaar zal zijn. Truman en Acheson 
hebben grote aandrang uitgeoefend om het EDG-verdrag te 
paraferen. Een van de overwegingen is ook, dat de republi
keinen bij de komende presidentsverkiezingen geen slechte 
kans maken en dat het niet zeker is, dat Taft het bij de 
voorverkiezingen van Eisenhower zal verliezen. Spreker is 
van mening, dat de leider van dè Nederlandse delegatie het 
verdrag wel zal kunnen paraferen, doch dat alleen zal worden 
getekend onder het voorbehoud, dat vóór de ratificatie een 
oplossing voor de Duitse bijdrage moet zijn bereikt. 

Bij de besprekingen inzake de EDG- is voorts aan 
de orde gekomen of troepen van de Gemeenschap ook buiten 
het Europese gebied geplaatst zullen kunnen worden. In ver
band met eventuele verwikkelingen hierdoor (bv bij legering 
in Tunis) is besloten, dat hiertoe alleen op grond van een 
besluit in de NATO zou kunnen worden overgegaan. Verder is 
voorgesteld een bepaling op te nemen, dat de opleiding bui
ten Europa zal kunnen plaatsvinden. Spreker is de vorige 
dag gevraagd of de Nederlandse Eegering hier geen bezwaar 
tegen heeft, als voor een dergelijk besluit unanimiteit ver
eist zal zijn. 

Voorts is de kwestie van de uniformering van de 
diensttijd aan de orde gesteld,Aangezien de Belgische Regering 
moeilijkheden in het Parlement heeft in verbad met het stel
len van de diensttijd op 24 maanden, is van die zijde voor
gesteld te bepalen, dat de militaire diensttijd in de EDG 
ten minste 18 maanden zal bedragen. 

Minister Lieftinck is van mening, dat met betrek
king tot de Amerikaansanulp een bevredigende regeling zal 
kunnen worden bereikt, doordat van Nederlandse zijde voet hij 
stuk is gehouden.Wat de heffing van inkomstenbelasting be
treft staat men bij de besprekingen in Parijs wel op het 
standpunt, dat de betrokken militairen ergens belasting zul
len moeten betalen. Niettemin is op dit punt nog geen bevre
digende regeling bereikt. 

Minister Beel heeft gezien, dat de vorige week 
een nieuwe redactie voor de bepalingen inzake de politie is 
rondgezonden. 

Minister Stikker zegt toe de fiscale kwestie nog 
eens te zullen nagaan. Spreker deelt mede, dat België jaar
lijks een bedrag van 600 a 700 min Mark wegens bezettingskos-
ten van Duitsland ontvangt. De Minister-President is van 
•ordeel, dat België en Frankrijk ter zake dezelfde pesitie 
als de andere EDG-landen zullen moeten hebben. Voorts stelt 
spreker voor, dat indien geen overeenstemming wordt bereikt 
over ae termijn van het verdrag het voorbehoud wordt gemaafct, 
aa-n Nederland zich niet langer aan het verdrag kan verbin-

fi* /.^J/JAJZ/* v»«+a^iï Atlantisch Verdrag loopt. Het voorstel tot het 
AUjMU/ftUlïvaststellen van een minimum diensttijd van 18 maanden, dat 
rfhf 't/r ft llllZ*dagen ln*en "telegram ter kennis is gebracht, acht 

Jjf fé /j„AtZSlT.l*n b^lanfrl;ik punt> w a a™ e de de Regering niet voet-
^ • / / ^ Ï J r < 2 ° ^ z a l k u n n e n «aan. Aangezien Minister Staf af-
/ e Tel MllJrl sPreker voor in de vergadering van Dinsdagmor-

foalï al w ï!rder t e s£rekeïlt alsmede over andere puntin 
legering « SSL*?11 dv ?? i t s e H J d l** e en de mogelijkheid v*n 
befïoteS. 0Pleiding buiten de Europese landen.Aldus wordt 

(Zie vervolg in de vergadering van Dinsdagmorgen) 
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