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rlUUA^QtA, Notulen van de vergadering, 
f>*s gehouden op Maandag 31 Mei 1954 in de vergaderzaal van het 

^y)f y\ Ministerie van Justitie, aangevangen 's morgens om elf uur 
en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de 
Ministers Algera en Cals) 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

3» Buitenlands beleid 

a. Verhouding tot Duitse Bondsrepubliek 

Minister Beyen herinnert er aan, dat hij met 
Adenauer had besprok~en,~dat over de kwesties om de grens
correcties het beste contact zou kunnen worden opgenomen 
via diplomatieke kanalen, in dit bijzondere geval via 
Lamping. Prompt daarop is de vraag ontvangen om Blankenhorn 
in 's-Gravenhage te ontvangen. Spreker heeft hem vervol
gens met Minister Luns ontvangen. 

Minister Luns deelt hieromtrent mede, dat 
Blankenhorn als persoonlijk vertegenwoordiger van Adenauer 
naar 's-Gravenhage is gekomen. Bij zijn bezoek heeft 
hij medegedeeld, dat de Westduitse Regering gaarne tot 
een "Generalbereinigung" ten aanzien van de hangende 
vraagstukken tussen Nederland en Duitsland wil komen. 
De Duitse Kanselier dacht, dat het volgende mogelijk 
zou zijn. De kwestie van de grenscorrecties zou men 
gaarne oplossen en het zou het.beste zijn als beide 
regeringen gelijktijdig deze kwestie en het probleem 
van de_Eems-Dollart zouden bespreken. Een gunstig ver
loop hiervan zou vervolgens besprekingen over de Rijn
vaartzaak en de financiële kwesties zeer vergemakkelijken. 
Met betrekking tot de Rijnvaartzaak informeerde Blankenhorn 
hoe het met het Nederlands-Duitse contact hierover stond. 
Ten aanzien van de financiële kwesties zou getracht 
kunnen worden een soort basis te vinden, waarbij zowel 
voor het probleem van de tractaatlanden als voor dat van 
de Auslandsbonds een oplossing zou kunnen waden gezocht. 
Spreker heeft geantwoord, dat de Nederlandse Regering 
de kwestie van de grenscorrecties ziet als een probleem 
op zichzelf, dat niet in combinatie met de Rijnvaartzaak 
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of de hangende financiële kwesties kan worden behandeld. 
Reeds jaren geleden heeft de Nederlandse Regering ter 
zake het standpunt ingenomen, dat deze kwestie niet in 
bespreking kan worden genomen als zij niet weet wat de 
Duitse Regering bereid is te doen. Op technisch niveau 
zou hierover gesproken kunnen worden, doch alleen als 
van Duitse zijde een concreet aanbod wordt gedaan over 
de vraagstukken van de Eems en de Dollart. Daarna zou 
Nederland dan overleg met de andere Westeuropese Gealli
eerden moeten plegen. Inzake de Rijnvaartzaak heeft 
spreker medegedeeld, dat Nederland zou trachten onder 
handhaving van zijn rechtsstandpunt met de Duitse Rege
ring tot een tijdelijke overeenkomst te komen. Ter zake 
van de financiële kwesties hebben beide Ministers opge
merkt, dat deze meer op het terrein van de Ministers van 
Financiën liggen, maar dat men het vraagstuk van de 
grenslanderijen niet moet verbinden aan de financiële 
kwesties. Tenslotte heeft spreker in overweging gegeven 
in het vervolg gebruik te maken van de normale diploma
tieke kanalen. Minister Beyen voegt hieraan toe, dat 
nog over de financiële kwesties aan Blankenhorn is ge
zegd, dat men zou kunnen nagaan of in plaats van via 
het verstopte kanaal van de Nederlands-Duitse financiële 

. deskundigen langs andere weg een oplossing zou kunnen' 
worden bereikt. Minister Van_de Kieft zou het waarderen, 
als er schot komt in de tEans stilliggende behandeling 
van de bedoelde financiële kwesties. Spreker deelt 
hieromtrent mede, dat een Nederlander in Londen een 
proefproces inzake Auslandsbonds is begonnen tegen 
het Duitse Kalisyndicaat. Minister Beyen acht het wen
selijk via Lamping aan de Duitse Regering nog eens te 
laten weten, hoe het met deze financiële kwesties 
staat. De Minister-President is van oordeel, dat dan 
aan de Duiïse Regering kan worden gezegd, dat Nederland 
sinds geruime tijd op antwoord wacht. 

Minister Beyen acht het goed, dat thana 
Adenauer persoonlijk door Blankenhorn over de verschil
lende kwesties op de hoogte wordt gebracht; de indruk 
bestaat, dat dit via het Duitse Ministerie van Buiten
landse Zaken onvoldoende gebeurt. Spreker is er ook niet 
zeker van, dat er aan Duitse zijde verband bestaat tus
sen het standpunt in de financiële kwesties en de ande
re kwesties. 

3 b. Motie-Gerretson inzake SDG-verdrag 

Minister Beyen deelt mede, dat hij om twee
erlei reden onaanvaardbaar heeft verklaard een motie van 
Gerretson inzake de weigering van de Regering om een 
overeenkomst, welke een onderdeel zou vormen van het 
EDG-verdrag aan het parlement ter goedkeuring over te 
leggen. In de eerste plaats impliceert de preambule van 
deze motie, dat de Regering iets ongrondwetttgs zou heb
ben gedaan. In de tweede plaats heeft de Regering het 
hiermede samenhangende constitutionele vraagstuk onder 
de aandacht van de Grondwetscommissie gebracht. In de 
Eerste Kamer zal de motie morgen in behandeling komen. 

-3-

ZIER GDEIIM -2-



Z~ER GEHEIM -3- Ministerraad 
•" ~ dd.31-5-1954 

De Minister-President acht het wenselijk, dat nog eens 
duidelijk wordt gesteld, dat de overeenkomst, waarop 
Gerretson doelt, voorwaardelijk is gesteld, nl indien 
de EDG tot stand komt. In dat geval staat het EDG-verdrag 
toe, dat de Regeringen een dergelijke overeenkomst 
aangaan (afgezien van het amendement-Klompé"). Voorts 
merkt spreker op, dat de Grondwetscommissie intussen 
is ontbonden. Er is echter een plan van Binnenlandse 
Zaken en Buitenlandse Zaken tot instelling van een 
nieuwe commissie. Wat de terminologie betreft merkt 
spreker op, dat de Regering in het parlement de term 
onaanvaardbaar pleegt te gebruiken bij de bespreking 
van een amendement, terwijl bij een motie de aanvaar
ding wordt ontraden, aangezien de Regering deze naast 
zich neer kan leggen, tenzij een motie als een afkeu
ring van het beleid moet worden beschouwd. Minister 
Beyen acht de preambule van de motie-Gerretson onaan
vaardbaar. Minister Beel acht het bezwaarlijk/van Re
geringszijde in de inEoud van de onderhavige overeen
komst te treden. Minister Staf merkt op, dat deze 
overeenkomst alleen een voorwaardelijke afspraak over 
1952 bevat, welke dus intussen door de feiten is ach
terhaald. Spreker heeft alleen aan de leden van de 
Defensiecommissie de tekst van deze overeenkomst mede
gedeeld, maar niet de inhoud van de daarbij behorende 
tabellen. Ook de vorige Belgische Minister van Defen
sie heeft alleen de tekst van de overeenkomst aan het 
parlement medegedeeld. 

Minister Van de Kieft stelt de vraag wat de 
berichten in de Franse pers betekenen, dat er bij het 
EDG-verdrag een geheime overeenkomst is. De Minister-
President antwoordt, dat dat betrekking heeft op 
dezelfde overeenkomst voor 1952. Volgens artikel 
15 van het EDG-verdrag kunnen de Regeringen een der
gelijke overeenkomst vaststellen zodra de EDG werkt. 

3 c Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 

Minister Luns deelt mede, dat de besprekingen 
inzake de wijziging van de Garantiewet in de Kamer heel 
moeilijk zijn verlopen. Van de vier amendementen acht 
spreker het amendement-De Graaf, waarin wordt voorge
steld de wachtgeldregeling niet tot 1961, maar tot 1964 
te verlengen, alsmede het amendement-Van de Wetering on
aanvaardbaar. De Minister-President is van oordeel, dat 
de Regering met haar concessies reeds te ver is gegaan. 

Minister Van Thiel stelt de vraag, of het wen
selijk is na de afwijzing van wensen van Kamerleden bij 
de vorige gelegenheden, thans voor de derde maal het on
aanvaardbaar uit te spreken. Zou men de amendementen 
niet ernstig kunnen ontraden. Minister Luns merkt op, 
dat door deze wijziging de werking van de Garantiewet 
belangrijk wordt uitgebreid. Indien in de toekomst er 
nog enkele gevallen zouden zijn, waarin men meent de 
wet te moeten toepassen, biedt artikel 8a nog de moge
lijkheid. Minister Van de Kieft acht de genoemde amende
menten in zichzelf zo onredelijk, dat de Regering deze 


