
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Kr*1513 

E x . n r i 

WCULtCU 

is&ÓééJ* Aanezig 

Notulen van de vergadering 
op Maandag 6 September 1954- in de Trèveszaal, 

Aangevangen 's morgens om elf uur en 's middags voort
gezet 

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

Tevens is aanwezig bij de punten 5, 9 en 20 
de Algemeen Vertegenwoordiger van de Neder
landse Antillen in Nederland Mr N.Debrot 

Secretaris % J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van jü/3I Augustus 1954 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 17 Nota inzake de 
ïïe bezoldiging van d"ë"~DTre'ctie der Staatsmijnen 

Minister Witte deelt naar aanleiding van de 
opmerking van Minister Donker over een onderzoek in de 
aannemerswereld mede, dat het Departement van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, de grote gemeenten, de Nederlandse 
Spoorwegen en.een aantal aannemers en architecten samen 
opdracht hebben gegeven aan iemand om een wetenschappe
lijk onderzoek in te stellen naar de prijsvorming in het 
bouwbedrijf. Dit is geen ambtelijk onderzoek om te maken, 
dat de betrokkenen zich niet aan medewerking aan dit on
derzoek onttrekken. De hoogleraren Hennipman uit Amster-
dan en Van den Broek uit Delft hebben aanbevolen deze man 
de opdracht te geven, welke 2 a 2-§- jaar tijd zal kosten. 
De overeengekomen betaling ligt netto zeker niet hoger dan 
die van een gelijksoor&ge ambtelijke kracht. Waar het hier 
een full time opdracht betreft acht spreker de betaling 
zeker niet aan de hoge kant. Minister Donker handhaaft 
na de uiteenzetting van Minister Witte~zijn bezwaren 
tegen de wijze, waarop men door de hoogte van de beloning 
wetenschappelijk onderzoek in de commerciële sfeer brengt. 

1 b. Opmerking naar aanleidin 
Economische ' 

U+f 

Taïn 
van punt 13 a Hoofdstuk X 

, Memorie van Toelichting, ATgemette 
inleiding 

Minister De Bruiin betreurt de wijziging in de 
Memorie van Toelichting met"betrekking tot de bezitsvor
ming, maar begrijpt, dat daar voor het ogenblik niets aan 
te veranderen is. Hij stelt voor thans hierover de Memo
rie van Antwoord af te wachten. 

Spreker acht het voorts wenselijk, dat in de 
passage van Minister Van de Kieft een wijziging wordt 
opgenomen, aangezien in de vergaderingen van 19 Juli en 
16 Augustus de Raad in beginsel aocoord is gegaan met een 
Rijksbijdrage aan de productiviteitsbevorderingi voor 
het komende jaar zijn echter nog voldoende middelen aan
wezig. Minieter Van de Kieft maakt geen bezwaar tegen 
verwijzing naar de notulen van genoemde vergaderingen. 
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f7, , . ^ j b, De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 30/31 Augus-
« ^ f m • ^ \ J ^ ~ T 5 5 4 T punt 3 a7~ 

ttvW**^* ' 'T v Minister Luns verwachtte, dat na de verwerping 
jy/$ / if^/an het ËDG-verdrag in het Franse parlement en de bij-
*4v*f / / eenroeping door Engeland van een acht Mogendheden-con-
/A. ferentie de Engelse Regering een programma zou hebben 

K~^, voor wat op deze conferentie zou kunnen worden besproken. 
Het lijkt er echter op, dat in de boezem van de Engelse 
Regering geen overeenstemming over een dergelijk program
ma kon worden bereikt. Canada, dat geprotesteerd heeft 
tegen een "bijeenkomst van acht landen heeft voorgesteld 
een bijeenkomst van de Raad van de NATO te beleggen; 
volgens de laatste berichten overweegt Engeland ook 
Canada uit te nodigen voor de conferentie te Londen, 
welke misschien nog v<5<5r 20 September zal worden ge
houden. Het zou dan wenselijk zijn, dat Minister Beyen 
werd verzocht eerder terug te komen. Spreker heeft 
voorts een gesprek met Spaak gehad, waarin hij deze 
op de hoogte stelde van zijn besprekingen met enkele 
ambassadeurs in ons land. Van de mogelijkheden voor een 
opneming van Duitsland in de Westerse defensie achtte 
Spaak een oplossing, waarbij Duitsland in een vorm van 
samenwerking zonder discriminatie werd betrokken, maar 
in feite in de NATO werd opgenomen, niet de beste. Spaak 
achtte het beter te onderzoeken of toch nog zekere ga
ranties met betrekking tot de Duitse herwapening zouden 
kunnen worden gevonden. Na de verklaring, waarin zes 
oud-premiers in Frankrijk zich tegen een conditieloze 
opneming van Duitsland in de NATO keren, leek dit 
Spaak de enige mogelijkheid. Vervolgens deelt spreker 
mede, dat onder leiding .van Minister Staf ambtelijk wordt 
nagegaan welke mogelijkheden na de mislukking van de EDG 
in overweging zouden kunnen worden genomen. 

De Minister-President is het met Minister Luns 
eens, dat het meest logische zou zijn aan Mendès Prance 
te vragen wat hij nu verder wil. Minister Mansholt ziet 
hierin het gevaar, dat Mendes Prance, indien hïyïïaar 
overeenstemming met Rusland zou streven, langs de weg 
van nog meer onmogelijkheden, zoals de conferentie van 
Brussel, bij deze overeenstemming terecht komt. Spreker 
acht het daarom wenselijk, dat ook de anderen met voor
stellen komen zonder lankrijk te isoleren. Minister Staf 
zou het vrij ongelukkig achten als Engeland geen plan 
voor de Conferentie van Londen zou hebben. Aan het eind 
van het jaar eindigt het bezettingsstatuut, maar de En
gelsen willen de kosten van de bezetting van de Britse 
zSne in Duitsland niet op hun eigen begroting krijgen. 
Spaak weet van de NATO-organisatie weinig af, waardoor 
het gevaar dreigt, dat hij met ondoordachte of onuitvoer
bare voorstellen zou komen. Het is daarom wenselijk, dat 
onzerzijds getracht wordt een of andere oplossing voor 
te bereiden. Spreker is hierover met enkele ambtenaren 
van Buitenlandse Zaken bezig; hij hoopt deze week nog 
iets gereed te krijgen, zodat volgende week Maandag, 
als Minister Beyen terug is, enkele lijnen in de Minis
terraad besproken zouden kunnen worden. 
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Minister Van de Kieft stelt naar aanleiding van 
de verklaring van de zes~Pranse oud-premiers de vraag 
in hoeverre Frankrijk opneming van Duitsland in de NATO 
kan verhinderen. De Minister-President merkt hieromtrent 
op, dat een weigering~van PrankrrpTblïtekent, dat de ge
hele zaak vast zit. Frankrijk kan over een besluit in 
de Raad van de NATO zijn veto uitspreken, maar kan "bo
vendien als bezettende mogendheid weigeren in te stemmen 
met de opneming van West-Duitsland bij de Westerse defen
sie. Wat de beperking van de bewapening ven Duitsland.be
treft is spreker van oordeel, dat het wenselijk is, dat 
Duitsland niet de beschikking krijgt over atoombommen 
e.d. ; onzerzijds zal men echter niet moeten bedingen, dat 
het aantal Duitse divisies beperkt moet blijven. Minis
ter Luns verwacht, dat Duitsland gelijkheid in bewapening 
zal verlangen. Als de bewapening van dat land te sterk 
wordt, bestaat het gevaar, dat het als arbiter in Euro
pese zaken wil optreden. Bovendien is er het gevaar, 
dat dan Duitsland zich opmaakt om Duitsers aan de andere 
zijde van de Oder-Neisse linie te bevrijden. Daarom is 
spreker van oordeel, dat men niet moet zeggen, dat beper
king van de Duitbe herwapening ons onverschillig is. 
De Minister-President heeft niet gesproken over onbe-
perFFë Eïïrwapenïng, maar acht een beperking van het 
aantal Duitse divisies geen zin hebben. Elke herwapening 
van West-Duitsland houdt de gevaren in, die Minister 
Luns heeft aangegeven, hetgeen in het bijzonder geldt 
voor de situatie in Berlijn, maar als in West-Duits
land de Regering haar verstand bij elkaar houdt, zal 
zij weten, dat een avontuur betekent, dat het gehele 
land wordt verwoest. 

Minister Staf merkt op, dat Adenauer nooit een 
eenzijdige beperking van de Duitse bewapening zal kunnen 
aanvaarden. De bevoegdheden, welke de NATO ten aanzien 
van herwapening van Duitsland zou hebben, betekent ech
ter, dat dat land ook gedurende een aantal jaren aller
minst zelfstandig in deze zaken zou kunnen optreden. In
schakeling van West-Duitsland in de Westerse defensie 
zal ook meebrengen, dat het wordt aangesloten op de in
ternationale benzinepijpleiding. De aanvoer van de ben
zine vindt echter plaats aan de Middellandse Zee en 
de Atlantische kust. Militaire voorraden (boven wat 
benodigd is voor een beperkt aantal dagen) zullen ook 
in Engeland of elders opgeslagen moeten worden. Ook 
atoombommen zullen niet op het Europese continent op
geslagen kunnen worden. 

De Minister-President is van oordeel, dat Mendès 
Prance vooral ook naT'de verklaring van de zes oud-premiers 
politiek in een moeilijke positie is gekomen. Daarom 
acht spreker het van belang te weten wat hij nu wil. 
Daarnaast lijkt het spreker goed, dat onzerzijds wordt 
gestudeerd op de vraag wat thans kan worden gedaan. 

(Zie vervolg in de Middagvergadering) 
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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

3 b. De Europese defensie (Vervolg van de morgenvergadering) 

Minister Luns deelt mede, dat de Britse Ambas
sadeur 's morgens een stap bij het Departement heeft 
gedaan, waarbij hij gevraagd heeft of de Nederlandse 
Regering geen bezwaar heeft tegen deelneming van Canfda 
aan de Londense conferentie en voorts heeft medegedeeld, 
dat het voornemen bestaat deze op Dinsdag 14 September 
bijeen te roepen. Spreker zal 's avonds Minister Beyen 
hierover inlichten. 

3 e. Adviserende Interparlementaire Beneluxraad (Vervolg) 

Minister Duns stelt de vraag of het punt van 
de instelling van hê"t Interparlementaire Benelux-or-
gaan in de vergadering van Donderdag aan de orde kan 
komen, zodat hierover in de Beneluxherdenking op 17 Sep
tember a.s. iets medegedeeld zou kunnen worden. De 
Minister-President meent, dat op 17 September geen sa
menkomst van delegaties der drie landen wordt gehouden. 
Men zou er dan van uit gaan, dat de nieuwe voorstellen 
onveranderd aanvaard worden, hetgeen niet juist is. Spre
ker heeft er overigens geen bezwaar tegen, dat de nota 
in de Ministerraad van Donderdag 9 September wordt be
sproken. 

4_._ Verzoek om verlof zonder salaris door Dr H.J.Zwart 
^Brief van de Minister van OnHerwijs, Kunsten en 
Wetenschappen dd. 30 Augustus 1954, nr 432950) 

Zonder discussie aanvaard. 

5. Naturalisatie van Christiaan Althoff en 19 anderen en 
van John E.Ashby en 27 anderen (Wetsontwerpen) 

Mr Debrot stelt het op prijs, dat 28 naturali-
satievoorstellen van bewoners van de Antillen in een 
wetsontwerp bij elkaar zijn gevoegd. Een spoedige be
handeling is wenselijk, aangezien volgens het Statuut 
bij naturalisatie een andere behandelingswijze dan tot 
nu toe zal moeten worden gevolgd. Anders zou men wel
licht genoodzaakt zijn dit wetsontwerp weer in te trek
ken, nu het Statuut op dit punt geen overgangsbepaling 
bevat. Het is spreker bekend, dat er 75 verzoeken om 
naturalisatie van de Antillen zijn? hij informeert op welke 
gronden deze 28 uitverkoren zijn. Tenslotte vestigt spre
ker nog de aandacht op enkele oneffenheden in het wets
ontwerp. 

Minister Donker antwoordt, dat in een wets
ontwerp in den regel ongeveer 20 personen voor natu
ralisatie worden voorgesteld. Spreker zal nog nagaan 
hoe de procedure is als het Statuut in werking treedt. 
De Raad verklaart zich na een korte verdere bespreking 
aceoord met de onderhavige voorstellen. 

-8-


