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y / Notulen van de vergadering 
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ƒ. t?U<!eM. /f£ 
Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 

Albregts, Beel, Van den Brink, Joekes, Peters, 
Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld 
en Weinmers (Afwezig zijn de Ministers Mansholt 
en Mulderije) 
TeVens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G-b'tzen 

Wnd Secretaris % Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot 
Pannerden 

1. Notulen van de vergadering van 4 Augustus 1952 

Redactiewijzigingen 

Op blz 4? (punt 2 e), eerste onvolledige alinea, 
regel 7 van onder, wordt "te verwachten" veranderd in "het 
mogelijk". 

Op blz 5; (punt 3 a), regel 2, wordt achter 
"Indonesi'é" ingevoegd; "formeel", terwijl aan de volgende 
regel wordt toegevoegd? "wanneer betrokkenen daartoe een 
verzoek indienen". Op regel 5» wordt "deze" veranderd in 
"de in Trouw bedoelde". 

Op blz 6, punt 3 e, regel 4 van onder, wordt 
het gedeelte tussün de haakjes veranderd in "waaronder 
toen geen Nederlanders begrepen waren." 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a._ Voorlichtingsdeskundige Indonesië 

De Indonesische Regering heeft DrVA..Schneider 
v/~ M. aangezocht voor een professoraat in de perswetenschappen 

aan de universiteiten van Djakarta en Djocja, waarbij hij 
tevens directeur van het Indonesische persinstituut zou 
worden en een belangrijke adviserende functie zou hebben 
te bekleden. Er wordt geen bezwaar tegen gemaakt, dat 
hij in het Nederlands doceert. Gezien dit bijzondere ge
val verklaart de Raad er mede te kunnen instemmen, dat 
Dr Schneider non-activiteit wordt verleend buiten bezwaar 
van 's Rijks schatkist met de toezegging, dat hij,indien 
zijn contract voor 'drie jaar afloopt,na terugkeer zal wor
den herplaatst hetzij in het vdorlichtingswerk, hetzij in 
een hem passende onderwijsfunctie bij het middelbaar 
onderwijs? mocht het niet gelukken een dergelijke functie 
voor hem te vinden zo zal wachtgeld worden toegekend. 
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Uniezaken 

Tewerkstelling Ambonnezen 
,tus 1952, punt 3 bj~ 

(Zie notulen MR dd. 4 Augus-

tel van Minister Peters, 
vergadering werd 

machtiging, welke de 

De Raad besluit op voorst 
in afwijking van hetgeen in de vorige 
besloten, niet voor te stellen de macuingmg, 
Koningin verleende om de desbetreffende algemene maatre
gel van bestuur - voor de inschakeling van de Ambonnezen 
in het arbeidsproces - bij de Raad van State aanhangig 
te maken \in te trekken, maar met medeweten van het Kabi
net der Koningin deze te laten liggen totdat te zijner 
tijd wellicht de wenselijkheid zich voordoet alsnog de 
totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur te 
bevorderen. 

tom Vrijlating Nederlanders in Indonesië 

•J De Minister-Presid_ent heeft met vreugde kennis 
geiïbmen van hëTTvrijlaïen van vijf Nederlanders, die reeds 
zeer lang in Indonesië gevangen zaten. De hoop bestaat, 
dat ook de andere gevangenen zullen worden vrijgelaten. 
Staatssecretaris G-b'tzen voegt hieraan toe, dat de moge
lijkheid bestaat, da:F~geen rechtsvervolging zal worden 
ingesteld. 

/Uu*/Je 

De kwestie van de BIitar en 
SS dd.4 Aügustus~T95"F," punt" 

de Talisse (Zie notulen 
T-T7 

J 
De Minister-President heeft bij het lezen van 

een verzonden telegram vernomen, dat de gedachte om de 
inbeslaggenomen goederen aan Indonesië te verkopen los 
van hem was opgekomen bij het kamerlid F.Goedhart. Hij 
acht het gelukkig, dat Buitenlandse Zaken het karakter 
van schadeloosstelling voorop heeft gesteld. 

4. Buitenlands beleid 

a. Uniforme diensttijd-regeling in de EDG—landen 

Minister Staf deelt mede, dat de volgende dag 
in Parijs op uitnodiging van de Belgische Regering een 
bespreking zal plaatsvinden over de vraag of en op welk 
niveau de diensttijd in de Westeuropese landen kan wor
den geüniformeerd. In het EDG-verdrag is een minimum-
diensttijd van 18 maanden overeengekomen. Het Nederlandse 
systeem gaat uit van een diensttijd van 20 maanden. Mili
tair is wellicht een diensttijd van 24 maanden aantrekke
lijk, maar noodzakelijk is deze verlenging niet en poli
tiek lijkt zij onaanvaardbaar. Van militaire zijde wordt 
op deze verlenging ook niet aangedrongen. Verlaging van 
de diensttijd van 20 maanden op 18 maanden is voor Neder
land bezwaarlijk, omdat daardoor reorganisatie van heif 
legerplan noodzakelijk wordt en het voldoen aan de inter
nationale verplichtingen er door wordt bemoeilijkt. Het~ 
zal betekenen, dat meer manschappen uit de jaarlijkse 
lichtingen moeten worden gehaald en meer beroepsmilitairen 
moeten worden aangeworven, hetgeen thans reeds moeilijk 
gaat. Verlaging van de geneeskundige normen kan niet veel 
soulaas brengen. De Minister deelt mede, dat de jaarlijk
se lichtingen ongeveer 54.000 man bevatten. Voor een di
visie zijn nodig; 20.000 man voor de divisie zelf, 20.000 
voor de verzorgende eenheden en nog eens 20.000 als corps-
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troepen. Totaal dus 60.000 man. Minister In 't Veld • 
vraagt of deze bij een diensttijd van anderhalf oaar dan 
niet zijn op te brengen. Minister Staf antwoordt, dat van 
deze diensttijd vier maanden, waarin de militairen worden 
opgeleid, dienen te worden afgetrokken. De Minister-Presi-
dent verwondert het, dat Nederland met zijn hoge geboorte-
ciffer zo veel moeite heeft om het vereiste aantal man
schappen op te.brengen, terwijl'andere landen een zoveel 
lager geboortecijfer hebben. Verhoudingsgewijze zou het 
voor Nederland gemakkelijker moeten zijn de vereiste man
schappen te leveren. Minister Staf antwoordt, dat de Bel
gische Regering 1-* lichting oproept en dat de Franse 
lichtingen vrijwel zonder vrijstellingen onder de wape
nen komen. De Minister wijst er verder nog op, dat de lich
tingen, welke nu op moeten komen de lichtingen uit de cri
sisjaren zijn, in welke periode er een laag geboortecijfer 
was. Spreker meent evenwel, dat dit "interen" kan worden 
gebillijkt nu over enkele jaren zwaardere lichtingen op 
zullen komen, die het verlies zullen goedmaken. Het staat 
niet vast wat de Belgen en Fransen in Parijs zullen voor
stellen. Bij de Fransen schijnt er de neiging te zijn te
rug te komen op het aanvankelijke voorstel van 22 maanden. 
Tot nu toe was de diensttijd daar 18 maanden. De Duitsers 
willen over het algemeen een korte diensttijd om daardoor 
in staat te zijn velen voor de militaire dienst te scholen. 
De keuze, waarvoor.de Nederlandse Regering thans wordt ge
steld is niet 20 of 18 maanden, maar 20 of 16 maanden, 
omdat het systeem is opgezet op perioden van vier maanden. 
16 maanden zou niet voldoende zijn en bovendien is in het 
EDGr-verdrag het minimum van 18 maanden overeengekomen. De 
Minister acht het van grote betekenis bij de bespreking 
te Parijs te stellen, dat Nederland een diensttijd van 20 
maanden het bestpassend vindt. Voor de verdere onderhan
delingspositie acht hij het van zeer grote betekenis, dat 
Nederland van 20 maanden uitgaat. Op deze wijze wordt 
de aanwezigheid van één parate divisie, welke ook een 
harmonisch geheel vormt verzekerd en wordt tot uiting 
gebracht, dat Nederland voor de verdediging van het eigen 
land zich offers wil getroosten. Zouden de besprekingen 
tenslotte uitlopen op een diensttijd van 18 maanden, dan 
acht de Minister het niet noodzakelijk hiertegen een veto 
uit te spreken. Minister Stikker onderstreept het belang 
voor Nederland om bij de Parijse bespreking uit te gaan 
van een diensttijd van 20 maanden. Voor de onderhandelings
positie bij een veel belangrijker onderwerp, dat spoedig 
aan de orde is, is het van belang, dat Nederland toont 
een krachtige Westeuropese verdediging nodig te vinden en 
het zijne daarin wil bijdragen. Een te zwak Westeuropees 
potentieel kan direct ten nadele van ons land zijn. De 
Minister vraagt zich af of thans wel de principiële be
slissing genomen mag worden, dat eventueel met de dienst
tijd van 18 maanden genoegen zal worden genomen. Het zou 
jammer zijn, indien van systeem moet worden veranderd; 
ernstig is het indien Nederland niet verzekerd kan zijn 
van één parate divisie. De Minister-President herinnert 
er aan, dat de aanleiding tot het brengen van de dienst
tijd op 20 maanden is geweest de bezorgheid welke voor dit 
najaar bestond. In Italië en Frankrijk is momenteel de 
diensttijd 18 maanden, in Luxemburg 12, in West-Duitsland 
mag deze op maximum 18 maanden worden gesteld, Denemarken 
zal wellicht van 12 op 18 maanden komen, Noorwegen heeft 
nog een diensttijd van 12 maanden. Het is niet de vraag 
of een diensttijd van 24 maanden moet worden ingevoerd. 
Ook België zal deze hoge eis niet handhaven. De vraag is 
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nu of Nederland te Parijs moet uitgaan van 20 dan wel 
18 maanden. De Minister gevoelt veel voor 18 maanden. 
Hij wijst er daarbij op, dat de andere landen thans een 
periode van maximum 18 maanden hebben en herinnert aan 
zijn vroeger geuite waarschuwing tegen een te hoog op
voeren van de materieel- en personeelkosten ten behoeve 
van de bewapening. Verlenging van de diensttijd, leidt niet 
tot verbetering van de opleiding. Het nut van de dienst
tijd neemt in de maanden, die er bij komen af. Hij wijst 
er op, dat het streven naar vergroting van de parate een
heden gaat ten koste van de mobilisabele troepen, welke 
eigenlijk voor ons land wel zo belangrijk zijn. Wordt 
eenmaal in EDG-verband 20 maanden afgesproken dan is Ne
derland zijn vrijheid om naar 18 maanden terug te gaan 
kwijt. Het verschil tussen Minister Staf en spreker is een 
verschil in accent. De Minister acht het te sterk te stel
len, dat eerst, accoord zal worden gegaan met een dienst
tijd van 18 maanden, nadat alle ander zich daarvoor 
hebben uitgesproken. Hij kan er zich mede verenigen -
zij het contre-coeur - dat een diensttijd van 20 maanden 
als het bestpassend voor Nederland wordt gesteld. Minis
ter Staf stelt voor in de instructie dan verder op' te ne
men, dat - indien anders niet tot een gemeenschappelijk 
besluit kan worden gekomen - Nederland met een diensttijd 
van 18 maanden zal kunnen instemmen. De Raad kan zich met 
deze conclusies verenigen. 

2 • , ^ 4b. Militaire inspanning in EDG-verband 

lt4^0uÓ^ "kff'Vu fa ^e paa(^ bespreekt vervolgens enige punten van 
internationaal overleg betreffende de verdediging van 

jf rfstAO" Nederland en de verzwakking van het NATO-plan ten gevolge 
van de aangekondigde Franse en Engelse reducties op de 
toegezegde militaire inspanning. Hierbij werd er dan nog 
eens de nadruk op gelegd van hoeveel belang voor Nederland 
de herbewapening van Duitsland is, 

4 c. Kosten verdediging Antillen 

Na korte discussie besluit de Raad op voorstel 
van Minister Peters er mede in te stemmen, ciat Staatsse
cretaris Moorman naar Cura9ao vertrekt om in de Staten 
het voorstel betreffende de defensiebij dragen van de An
tillen te verdedigen en toe te lichten. 

Minister Stikker verstrekt enige mededelingen 
over het overleg met de Verenigde Staten betreffende 
de verdediging van de Antillen. In de principiële punten 
is het antwoord van de Amerikaanse Regering voor ons be
vredigend» Over twee meer technische punten zal nog nader 
overleg moeten plaatsvinden. De Raad machtigt de Minis
ter-President en de Ministers Staf, Stikker en Peters de 
onderhavige kwestie onderling te behandelen en daarbij 
tevens te betrekken enige evacuatieproblemen 

4 d. Vordering Rusland TZfe nobuUvS U.R. 'M--|- 'vi. KvmV *WJ 

Minister Stikker deelt mede, dat Rusland voor 
35.000 gerepatrieer3ë"Në~d~ërlanders 2000 roebel per persoon 
voor levensonderhoud vraagt. Analoge verzoeken werden ge
richt tot Pinland en Oostenrijk, maar niet -tot Engeland 
en de Verenigde Staten. De Raad kan zich verenigen met 
de conclusie, dat dit verzoek niet voor inwilliging in 
aanmerking komt. 
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