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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1530 

Ex.nr 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 18 October 1954 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezigs De Minister-PresiQent Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suur-
hoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig 
is Minister Luns wegens verblijf in het bui
tenland) 

Secretaris; J.Middelburg 

'Z?' SUÊLdlf -• Ingekomen stukken en mededelingen 

lóriZct^ rfóu -' Herdenking op 6 November 

A 

k 

De Minister-President deelt mede, dat het Ne
derlands Oorlogsgravencomité opnieuw een uitnodiging 
heeft gezonden voor deelneming aan de herdenkingsplechtig
heid op 6 November in de Nieuwe Kerk te Amsterdam voor 
de wapenstilstand na de eerste wereldoorlog. Bij de be
spreking, welke de Minister vorig jaar met vertegenwoor
digers van dit comité heeft gehad, bleek, dat de bijeen
komst voor het Oorlogsgravencomité vooral van belang 
was ter wille van degenen, die de graven verzorgen. Toe
gezegd is, dat men zou overwegen de herdenking in een 
meer intieme bijeenkomst te houden, waarvoor niet meer 
de Regering en de diplomaten zouden worden uitgenodigd. 
Nu wil men met de wijziging van het karakter echter 
weer wachten. Minister Staf deelt mede, dat tot nu toe 
een Staatssecretaris namens de Regering een krans leg
de. Nu men gezegd heeft de bijeenkomst tot de eigen 
kring te beperken, lijkt het spreker wenselijk, dat de 
Regering zich hier aan houdt, aangezien men anders niet 
tot een beperking van het aantal herdenkingen zal komen. 
De Minister-President stelt voor, dat hij aan het comi
té zal antwoorden, dat de Regering in overeenstemming 
met wat vorig jaar uitvoerig met het comité is besproken 
meent, er van af te moeten zien zich bij deze herdenkings
bijeenkomsten te laten vertegenwoordigen. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

2 ft» Wijziging van de term directoraat-generaal 

Minister Algera heeft gezien, dat de Minister
raad op voorstel van Minister Staf heeft besloten de aan
duiding directoraat-generaal te wijzigen in directie. In
tussen is hem gebleken, dat deze beslissing in de begro
ting voor Buitenlandse Zaken en voor Economische Zaken 
nog niet is uitgevoerd. De Minister-President meent, dat 
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Minister Van Thiel wil wel vastleggen, dat de 
datum van 1 Januari 1956 niet berustte op een beslis
sing van de Ministerraad. 

Minister Van de Kieft meent, dat het geen zin 
heeft over een en ander lang na te kaarten; hij ziet 
alleen niet, dat een mededeling hierover grote haast 
had. De Minister-President merkt op, dat bij de dis
cussies in de Ministerraad van 9 September 1954 niet 
de beslissing is genomen, dat als datum 1 Januari 1956 
zou worden genoemd, maar hij had de indruk, dat deze 
datum open stond. Ook zou het tactisch niet juist zijn 
geweest bij de algemene beschouwingen in de Kamer de 
datum van 1 Januari 1956 als enige mogelijkheid vast 
te houden. 

Voor de punten 2 f en 2 g zie middagvergadering. 

3, Buitenlands beleid 

a. De Westeuropese Unie (Zie notulen MR dd. 11 October 
1954, punt 3cl 

Minister Beven begint zijn uiteenzetting met 
enige mededelingen over de komende vergadering van de 
Raad van de NATO in Parijs. Als eerste punt noemt spre
ker de uitgebreide concessies, welke de Fransen zullen 
wensen. Voorop staat dan het punt van de armament pool. 
Onzerzijds zal aan het standpunt worden vastgehouden, 
dat hierover niet verder gesproken kan worden, voordat 
de aanvulling van het Brussels Verdrag is geratificeerd. 
Indien Mendes France daarbij zegt, dat dan gevreesd 
moet worden, dat het Franse parlement een en ander niet 
zal ratificeren dan zal men het helemaal moeten zoeken 
in de controle. Het kan wel zijn, dat men tot overeen
stemming komt, indien alleen controle achteraf zal 
plaats vinden. Een andere moeilijkheid is, dat Spaak 
zal willen zoeken naar een vorm van integratie binnen 
de Westeuropese Unie. Spreker acht dit streven ongeluk
kig nu men er in geslaagd is Engeland meer bij de West
europese defensie te betrekken, terwijl men dan weer 
een groep van zes landen binnen de Westeuropese Unie 
der zeven landen zou krijgen. Verwacht kan voorts wor
den, dat Mendès Prance weinig voor integratie zal voe
len. Als verdere integratie in bespreking komt, zal 
spreker hieraan wel meedoen, indien deze buiten de West
europese Unie wordt gehouden, maar eventueel 'in het 
verband van de ESG of in de Commissie ad hoc, welke op 
de Ministersconferentie in Luxemburg indertijd is inge
steld. 

Vervolgens noemt spreker de kwestie of de De
nen en Noren ook aan de Westeuropese Unie zullen meedoen. 
Hij is hiervoor niet zo geporteerd, aangezien er dan in 
de NATO een groep van negen landen bestaat met Amerika 
en Canada, maar ook Portugal, Turkije en Griekenland er 
buiten. Ten aanzien van de vraag van de democratische 
controle wijst spreker er op, dat daarvoor nodig is een 
orgaan, dat verantwoordelijk is aan een parlement, maar 
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dit orgaan wordt met het gewijzigde Brussels Verdrag 
niet geschapen, aangezien de Raad van Ministers geen 
verantwoording schuldig is aan een parlementair orgaan, 
maar alleen de afzonderlijke Ministers aan hun natio
nale parlementen. 

Wat de verklaring van Benelux inzake de ABC-
wapens betreft, deelt spreker mede, dat Spaak op de 
conferentie in Londen verwachtte, dat hieraan ook een 
land als Italië zou meedoen. Spreker heeft in die ver
gadering gezegd niet in te zien waarom Nederland zich 
aan een controle in dit opzicht zou moeten onderwerpen. 
Hierop vroeg Adenauer, dat de Beneluxlanden een ver
klaring over de productie van ABC-wapens zullen afleggen. 
Spreker acht het het beste er op aan te sturen, dat 
de Beneluxministers na ratificatie van de overeenkom
sten van Londen in een NATO-vergadering meedelen, dat 
Benelux geen ABC-wapens zal produceren, waarmede men 
het afleggen van een verklaring kan afhouden. 

Minister Beel hoorde door de radio, dat bij 
de uitwerking van de afspraken op de Londense Conferen
tie thans een vijftiental ontwerpen gereed zijn geko
men. Minister Beyen antwoordt, dat deze ook dezer da
gen op BuitenlandseZaken zijn ontvangen en bestudeerd. 
Men is het er mede eens op twee of drie punten na, o.a. 
is de lijst van wapens, die gecontroleerd zullen wor
den, wel groot, terwijl het de bedoeling was zich te 
beperken tot de voornaamste wapens. In de tweede plaats 
verlangen de Fransen sancties ter completering van de 
controle. 

Minister Van Thiel heeft in de krant gelezen, 
dat een Beneluxcommissie in Parijs gereed is gekomen 
met een ontwerpverklaring inzake de ABC-wapens. Minis
ter Beyen deelt mede, dat dit niet juist is, maar dat 
de Belgen hebben aangeduid wat zij gaarne zouden wil
len. Minister Staf neemt aan, dat ook bij de Belgische 
industrie bezwaren- tegen een algemene verklaring inza
ke de ABC-wapens bestaan. De Minister-President is van 
mening, dat Benelux geen verklaring kan afleggen, dat 
in deze landen geen onderzoekingen zullen worden ge
daan (bv. op het gebied van atoomkernsplitsing voor ci
viele doeleinden), welke ook invloed zouden kunnen heb
ben op de productie van ABC-wapens. Spreker acht alleen 
een verklaring aanvaardbaar, dat in de Beneluxlanden 
geen productie van ABC-wapens zal plaatsvinden. Minis
ter Zijlstra is van oordeel, dat een verklaring inzake 
de productie van ABC-wapens alleen aanvaardbaar is als 
deze weliswaar plechtig wordt afgelegd, maar zonder 
controle zal zijn. 

Wat de economische integratie van West-Euro
pa betreft merkt de Minister op, dat initiatieven hier
over uit diverse hoeken zouden kunnen komen. Pit kan bv. 
in het kader van het Brussels Verdrag worden voorgesteld, 
maar spreker acht het evenals Minister Beyen niet waar-

breiding van het KSG-verdrag. Als andere mogelijkheid 
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•v.Qv0̂  flP aotivering van de economische kant 
SaTdeSSlS:rwaIromSSÏg?rt geleden een verklaring 
J^r- vertegenwoordigers van verschillende NATO-landen 
?ï verlchS! Aangezien er dus uit allerlei rléhta»-
ien SiSaSeven kunnen komen, zou de Minister dit wil
le? openhouden. Gezien de samenhang van deze zaken 
J n n S t S k e r e r op aan, dat de BEB wordt xngescha-
kelfzowïïbïï Ie komende conferentie in Parijs als 
bii het tussentijdse overleg. . 

Minister Staf is het eens met Minister Ziil
stra dat het wenselijk" zou zijn als Benelux zou kun
nen volstaan met alleen een plechtige verklaring. In
tussen behoeft er ook geen bezwaar te bestaan, als 
hieraan een contr8le op de nationale voorraden van 
ABC-wapens zou zijn verbonden. Controle op de produc
tie in de fabrieken is echter niet uitvoerbaar; men 
zal dit kunnen verhinderen door te weigeren aan de 
nationale wetgever deze contreiebevoegdheden te vragen. 
De Minister-President zou het minder juist achten als 
Nederland ten aanzien van de ABO-wapens niets zou wil
len verklaren, want wij doen beter niet de indruk te 
vestigen alsof wij op toezeggingen van de londense 
conferentie terugkomen. Dan zou men tegenover het te
rugkomen door Mendes Prance op beslissingen van de 
conferentie van Londen ook minder sterk staan. 

Minister Kernkamp stelt de vraag wat controle 
op voorraden betekent; deze zullen toch ook bij de fa
brieken aanwezig zijn. Minister Staf merkt op, dat de 
contr6le geen betrekking heeft op goederen voor bur
gerdoeleinden en evenmin op research en ontwikkeling. 
Men zal de controle ook aan een NATO-orgaan kunnen op
dragen. Minister Zijlstra merkt op, dat controle op 
voorraden en controle op productie in elkaar overgaan. 
Spreker zou een tekst hieromtrent nauwkeurig willen be
kijken. 

Minister Beyen antwoordt Minister Zijlstra 
op diens opmerkingen inzake de integratie, dat hij per
soonlijk de economische integratie in West-Europa voor 
het ogenblik gaarne zou laten rusten, maar hij gelooft, 
dat dit niet zal kunnen. Intussen zal men het verschil 
tussen supra-nationale en niet supra-nationale integra
tie duidelijk in het oog moeten houden. Spreker is er 
een tegenstander van in het Brussels Verdrag te trach
ten iets met een supra-nationaal karakter te brengen. 
Spreker verklaart zich bereid met het verzoek van Mi
nister Zijlstra inzake het hierbij betrekken van de BEB 
in te willigen. 

U, £?•'/,,'% 
3 b. Nederlands vertegenwoordiger in de ECOSO f! 

Minister Mansholt meent, dat men als Neder-
ƒ£. 'lands vertegenwoordiger in de ECOSOC en in dergelijke 

$fi (0 >W,J . organen beter iemand uit parlementaire of universitai-
V"** ,f re kringen of uit het bedrijfsleven kan aanwijzen dan 

een diplomaat of aen andere ambtenaar (Spreker noemt 
o.a. Prof.Van den Brink, Prof.De Gaay Portman, G.Ruygers, 
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